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RESUMO 

A vacinação contra a rubéola tem como objetivo único, a proteção de 

futuras gerações de crianças em desenvolver a rubéola congênita. Gregg40
, em 

1941, levantou a hipótese de a . rubéola ser a causa do nascimento de crianças 

com graves malformações congênitas. A confirmação etiológica só foi possível em 

1962, com o isolamento do vírus, o que permitiu o desenvolvimento da vacina. A 

vacina foi utilizada, a partir de 1969, nos Estados Unidos e na Inglaterra e, 

atualmente, faz parte dos programas de vacinação de rotina na maioria dos países 

desenvolvidos. 

As experiências de mais de duas décadas no uso da vacina nos programas 

de controle da SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA (SRC) mostraram 

que a epidemiologia da rubéola, assim como a operacionalização das metas propostas 

para a cobertura vacina) são bastante complexas. As características do vírus, na 

sua interação com a população humana, determinam um padrão de transmissibilidade 

que propicia a formação de bolsões de indivíduos suscetíveis na idade adulta. Em 

condições naturais, a rubéola infecta cerca de 80% a 90% das pessoas até os 20 
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anos de idade, deixando um resíduo de indivíduos suscetíveis a partir desta idade, 

que, aparentemente, se mantém mesmo com epidemias sucessivas. 

I 

O nascimento de crianças com SRC está condicionado à infecção rubeólica 

durante a gestação das m~es · destas crianças, portanto, a existência de mulheres 
\ 

suscetíveis à rubéola na ida'de férti~ é uma condição fundamental à ocorrência da 

doença. 

O óbito de crianças malformadas detectadas em alguns meses do ano de 

. 1986 chamou a atenção dos epidemiologistas do Município de Bauru para uma 

possível associação com a epidemia de rubéola ocorrida na cidade em 1985. 

Conhecer a proporção de suscetibilidade à -rubéola entre gestantes é uma 

das maneiras para se estimar o risco de ocorrência de SRC. 

Em 1987, 689 gestantes residentes no Município de Bauru foram entrevistadas 

e submetidas a teste de inibição de hemaglutinação para determinação de 

suscetibilidade à rubéola. Destas gestantes, 66 (9,7%) foram consideradas suscetíveis 

à rubeóla. Não houve diferença estatisticamente significante na proporção de 

suscetibilidade das gestantes em relação à idade, número de gestações, paridade 

e idade gestacional, o que de certa forma confirma a dificuldade do vírus da 

rubéola em infectar todas as pessoas até o início da idade adulta, mesmo após 

uma epidemia. 

Este resíduo de suscetibilidade dificilmente seria eliminado naturalmente, 

como mostram as diferentes experiências nos países que iniciaram um programa 

de controle da SRC. Seria necessária uma alta cobertura vacina! (cerca de 95%) 

de todas as coortes de crianças e adolescentes para se conseguir a quebra na 

cadeia do processo infeccioso. Concomitantemente, é decisivà a proteção de todas 

as mulheres em idade fértil até que, estas coortes de indivíduos bem imunizados 

atinjam a idade fértil. 
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Uma intervenção desta natureza não poderia ser implementada sem o 

respaldo de um sistema de vigilância epidemiológica fortalecido e atuante, capaz 

. de monitorar não apenas o andamento do programa, mas, fundamentalmente, medir 

·o impacto desta intervenção em termos de incidência de SRC. 

Considerando as características de polimorfismo da SRC e as dificuldades 

em se medir a magnitude da infecção congênita, a avaliação de um programa que 

envolve pelo menos duas gerações de indivíduos é um grande desafio para os 

administradores de saúde, principalmente, nos países em desenvolvimento. · 



VI 

SUMMARY 

The vaccination against rubella has as the only objectif to protect the 

future generations of children from the congenital rubella. Gregg, in 1941, supposed 

that the rubella should be the cause of birth of children with serious congenital 

abnormalities. 

The etiologia! confirmation was only possible in 1962, by the isolation of 

vírus, which allowed the development of vaccine. Firstly, utilized in the United 

States and Great Britain, in 1969, nowadays the vaccine is used in most developed 

countries. 

Experiences performed during more than two decades in usage of the 

vaccines during the Congenital Rubella Syndrome Contrai Program, showed that 

the epidemiology of the rubella, as well as, the exequibility of proposed aims for 

the vaccinal coverture are quite complex. 

The virus characteristics and its interactions with the population, determine 
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a transmissibility pattern, which provides the formation of susceptible "cluster" in 

the adult age. 

In natural conditions, the rubella infects about 80% to 90% of people up 

to the age of twenty, leaving a susceptible remains after this age, which, apparently, 

' it is maintained even with \continuous epidemics. 

As the CRS children birth is connected to the rubella infection during thé 

gestacional age of those mothers, the existence of susceptible childbearing age 

women is the most · important condition for the disease to break out. 

In 1985, in the City of Bauru (São Paulo), abnormal number of death of 

congenital abnormalities children was focused by local epidemilogists. This fact was 

supposed, by the epidemiologists, being associated to a rubella epidemic in the 

year before. 

One of the ways to estimate the risk of occurance of RCS is to know the 

levei of susceptibility among pregnant women. 

In 1987, 689 pregnant women, dwelling in the City of Bauru, were interviewed 

and ·went through a· haemagglutination-inibition test in arder to determine the 

susceptibility to rubella. Sixty-six out of these pregnant women was considered 

susceptible to rubella. There was not any difference statistically significant in the 

susceptible proportion of the pregnant women related to age, number of pregnancies, 

number of deliveries and gestacional age which somehow confirm the difficult of 

the rubella virus to infect ali people up the beginning of the adult age, even after 

an epidemic. 

This susceptible remains would hardly ever be eliminated naturaly, as it is 

shown m the different experiences in countries, which began the RCS Contrai 

Program. 
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The experiences showed that it would possibly, be necessary a high vaccinal 

· coverture ( about 95%) o f ali generations o f children and adolescents in arder to 

get the break of the infection process chain. 

Concomitantly, the protection of ali women in childbearing age is important, 

until these generations of well vaccinated individuais reach the childbearing age .. 

Such intervention should not be implemented without the agreement of 

an epidemiological surveillance system, both dynamic and strong, in arder to 

monitore not only, the follow up of the program, but also, to measure the impact 

of this intervention in terms of RCS incidence. 

Considering the RCS characterists of polimarfism and the difficulties to 

evaluate the magnitude of congenital infection, the evaluation of a program that 

involves, at least, two generations of individuais, is a great challenge for the health 

administars, specially, in developing countries. 
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1 . INTRODUÇÃO 

O ano de 1991 marcou o cinqüentenário de uma notável realização para 

a epidemiologia. Sem dispor de técnicas laboratoriais específicas para a confirmação 

de suas hipóteses, Norman McAlister Gregg, oftalmologista australiano, teceu a 

rede de causalidade da rubéola congênita, baseando-se em cuidadosas observaçõees 

clínicas e usando o pensamento epidemiológico. Gregg, ao interpretar as evidências 

clínico-embriológicas sob a óptica do método epidemiológico, associou o 

aparecimento de malformações congênitas graves à infecção pelo vírus da rubéola 

nas gestantes durante o período de formação fetal. 

No primeiro semestre de 1941, Gregg atendeu a 13 crianças, em Sidney 

(Austrália), que apresentavam catarata congênita. Um número inesperado, 

principalmente quando somado às outras 65 crianças atendidas por outros 

oftalmologistas da cidade, nesse mesmo período40
• A catarata, geralmente bilateral, 

. era densamente opaca desde o nascimento, com comprometimento de quase todas 

as camadas do cristalino, indicando que resultava de um processo que se iniciou 

precocemente na vida do embrião. 
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A maioria destas crianças apresentava, além do quadro oftalmológico, um 

comprometimento importante do estado geral - baixo peso, dificuldade para se 

alimentar e algumas apresentavam cardiopatias associadas. Esse ·conjunto de 

· manifestações clínicas levou Gregg a suspeitar que havia um fator comum entre 

essas crianças, como exposição a condições tóxicas ou infecciosas durante a 
\ 
\ 

embriogênese, e que tais manifestaÇões dificilmente poderiam ser explicadas pelo 

desenvolvimento casual de uma anomalia congênita40
• 

Partindo destes pressupostos, investigou um fator de exposição que tivesse 

atingido os fetos no . período crítico da formação do globo ocular. Uma anamnese 

dirigida com estes propósitos revelou que as mães dessas crianças haviam contraído 

rubéola nos primeiros meses de gestação durante uma epidemia que ocorrera na 

cidade. Contando com o conhecimento disponível na época, Gregg considerou que 

não havia tratamento para a doença e a prevenção seria a única medida eficiente, 

evitando que as gestantes corressem riscos de infecção40
• 

O trabalho de Gregg foi contestado pela comunidade médica da época e 

foi motivo de um editorial da revista 'The Lancet", que, em 1944, questionou a 

associação feita pelo oftalmologistas. 

A lógica epidemiológica permitiu que Gregg tecesse a rede de causalidade 

da rubéola congênita, apesar das várias lacunas no conhecimento científico. O 

agente etiológico apontado em 1941 foi confirmado 21 anos mais tarde por técnicas 

laboratoriais sofisticadas, permitindo o desenvolvimento de uma vacina contra a 

infecção da rubéolas. 

A Assembléia Mundial da Saúde, em 1989, enfatizou o uso da epidemiologia 

como um dos instrumentos mais importantes não apenas no diagnóstico do quadro 

da saúde de uma comunidade, mas, principalmente, no monitoramento e avaliação 

das ações de saúde para assegurar que todo indivíduo tenha direito a saúde até 

o ano 200063
• A epidemiologia busca avaliar os eventos observados em uma 
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população, determinar a sua importância em termos de Saúde Pública e, 

.·fundamentalmente, propor soluções para evitar ou minimizar as repercussões 

negativas destes eventos na população de interesse. Os estudos epidemiológicos 

· .constituem um dos instrumentos mais poderosos para os administradores de saúde, 

que podem contar com dados e informações específicos e atualizados, aumentando 
\ 

a eficiência dos programas implem~ntados. 

A Constituição brasileira de 1988 elegeu o método epidemiológico como 

um dos instrumentos decisivos para o estabelecimento de prioridades, alocação de 

recursos e orientação programática na área da saúde. A busca sistemática e 

continuada da efetividade e eficiência das intervenções de saúde tornaram a prática 

da epidemiologia um dos aliados mais importantes na busca desses objetivos. · 

Lamentavelmente, a determinação constitucional para o uso do método 

epidemiológico é entendida por muitos como a "receita" para fazer frente à falta 

de recursos do setor saúde. 

A política de descentralização e fortalecimento dos municípios, permitindo 

acúmulo de poder e, principalmente, de recursos e conhecimento técnico, favorece 

a organização dos serviços de saúde a nível local. A necessidade de informações 

geradas na própria comunidade privilegia os investimentos em sistema de 

informações, principalmente na vigilância epidemiológica local. 

A otimização do sistema de informações permite avaliar permanentemente 

a pertinência dos · programas em curso e, sobretudo, · possibilita a discussão da 

implementação de novos programas de saúde, cuja necessidade é revelada pela 

geração de dados oriundos da realidade da própria comunidade. 

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bauru, em 1984, ao 

. criar o programa "Defesa da Vida do Lactente em Bauru", permitiu que o sistema 

de informação detectasse e aprofundasse as investigações de óbitos de crianças na 

cidade11
• 
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A diretriz da política de saúde do Município tinha como uma das prioridades 

a redução da mortalidade infantil. Isto motivou os epidemiologistas e administradores 

de saúde a investigar as causas de óbitos de crianças na cidade para identificar 

· as doenças preveníveis, que pudessem ser alvo de intervenções. Neste contexto, 

levantou-se hipótese a respeito de, uma possível associação entre as crianças 
\ 

malformadas e uma epidemia de \ rubéola que ocorrera na cidade nos meses 

anteriores11
• 

A partir desse questionamento, iniciou-se a discussão a respeito da pertinência 

ou não da implementação de um programa de controle da SRC. O controle da 

rubéola congênita obriga à realização de um diagnóstico global do quadro real .de 

saúde. A proposta de organização e implementação de novos programas requer 

uma vigilância epidemiológica duradoura e de indiscutível qualidade. 

O fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológico depende de decisão 

política que, via de regra, reflete o desenvolvimento social e econômico de uma 

população. O eterno dilema da Saúde Pública nos países em desenvolvimento, 

onde raramente é vista como prioridade, torna mais difíceis, também, as ações de 

prevenção e de vigilância epidemiológica. Porém, a disponibilidade de uma vacina 

eficaz na prevenção de uma enfermidade grave como a rubéola congênita, aprovada 

e usada largamente nos países desenvolvidos, é um dos fatores que favorecem a 

sua implementação, a despeito das dificuldades operacionais. 

Contudo, a prática de um programa de controle da SRC nos países 

desenvolvidos mostrou-se complexa e muitas vezes decepcionante, exigindo 

intervenções freqüentes e pontuais no redirecionamento das atividades. Demonstrou 

claramente, também que um sistema de vigilância pode crescer e se fortalecer através 

da necessidade de se ampliar as ações para controlar e monitorar uma infecção com 

um polimorfismo extraordinário como a da rubéola. 

A intervenção vacina! atingindo grandes massas de indivíduos é uma realidade 



1 • INTRODUÇÃO 6 

da Saúde Pública nos tempos modernos. Isto implica nova postura científica. Há 

.· necessidade de planejamento e avaliação detalhados e permanentes, particularmente 

das modificações na estrutura imunitária das populações envolvidas (que favorecem, 

· · . em algumas circunstâncias, a ocorrência de casos graves da doença ao atingir 

grupos etários menos expo,stos anteriormente). 

Programas de vacinação em massa nem sempre são ações pacíficas, como 

revelam os fatos ocorridos na chamada "Revolta da Vacina", em 1904, quando a 

população, indignada, respondeu com uma verdadeira guerra urbana ao decreto 

da Presidência da República que tornava a aplicação da vacina anti-variólica 

obrigatória. Considerada uma lei autoritária, iníqua e, mesmo, obscena ao constranger 

as senhoras a se exporem "intimamente" a estranhos, a vacina foi considerada pela 

população uma forma de discriminação e tirania do poder central. Rui Barbosa, 

político respeitado, dizia, então: "Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, 

a temeridade, a violência, a tirania a que ele se aventura, expondo-me, 

voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar com a introdução no meu sangue 

de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que 

seja condutor da moléstia ou da morte". A cidade do Rio de Janeiro, cenário da 

insurreição, representava, na época, a essência do urbanismo da sociedade brasileira, 

com enormes crises sociais, e contabilizou naquele ano cerca de 4.000 óbitos por 

varíola. E, paradoxalmente, o número de mortos dentre os participantes da Revolta 

da Vacina foi muito maior87
• 

Setenta e sete anos depois foi possível realizar campanhas nacionais de 

vacinação em todo país (Dias nacionais de vacinação contra poliomielite). O 

questionamento, que era popular no começo do século, atualmente é 

técnico-científico, uma vez que estratégias podem ser utilizadas sem planejamento 

e avaliação adequadas e com finalidades políticas, independentemente do benefício 

que possam trazer para a população. 
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Questões como erradicação e eliminação tornam-se pertinentes e atuais, 

-exigindo um posicionamento claro e bem fundamentado do nível de controle que 

se quer buscar. 

Uma definição pouco clara dos objetivos aumenta o risco de se desencadear 

um processo iatrogênico, piejudicamio muitas vezes a ação da própria natureza, · 
I 

fato que é particularmente importante quando se discute a questão do controle 

da SRC . 
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2. EPIDEMIOLOGIA DA RUBÉOLA 

2.1. RUBÉOLA PÓS·NATAL 

A rubéola foi identificada como entidade nosológica em 1814, por George 

Morton. Descrita como uma doença simples da infância, faz parte do grupo 

das doenças exantemáticas que se caracterizam pela manifestação clínica de um 

exantema cutâneo mácula papular. O quadro clínico apresenta também febre, 

adenopatia retro-auricular e occipital, além de artralgia de intensidade variada. 

Complicações como encefalite e púrpura trombocitopênica são raras21
• Como 

estas manifestações não são constantes e nem específicas, muitos casos de 

rubéola são confundidos com outras doenças, principalmente as chamadas 

exantemáticas. Além disso, estima-se que para cada caso de rubéola clínica 

ocorra um ou mais casos sub-clínicos5
· 

Apesar de a rubéola induzir imunidade permanente na maioria dos infectados, 

observou-se que alguns indivíduos desenvolvem reinfecções, em geral assintomáticas. 

Estas reinfecções são decorrentes da diminuição do nível de anticorpos e os indivíduos 
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respondem a um novo contato vira! com uma reação do tipo "booster"6
• * 

O quadro clínico pouco específico, a expressiva presença de portadores 

. e a possibilidade de reinfecções tornam a rubéola uma doença de difícil 

quantificação, dificultando, por exemplo, a detecção precoce de uma epidemia, 
' 

se não houver um sistema\ de vigilância atento e devidamente amparado por · 

laboratórios eficientes. 

O agente etiológico da rubéola é o vírus Rubéola pertencente ao 

gênero Rubiviridae do grupo Togaviridae19
• A transmissão do vírus é feita 

através das vias respiratórias, pelas gotículas de secreção nasofaríngea. O 

vírus pode ser encontrado na . nasofaringe e no sangue, 7 a 11 dias após a 

infecção6
• 

Nos países desenvolvidos que apresentam um sistema de vigilância da 

rubéola, observou-se que é uma infecção de distribuição universal, endêmica, 

apresentando ciclos epidêmicos a cada seis a nove anos, intercalados por 

aumentos de incidência sazonais, principalmente durante a primavera e o 

início do verão. Pequenas epidemias costumam ocorrer nos períodos 

interepidêmicos, a cada três a cinco anos. A doença é mais freqüente entre 

as crianças de cinco a nove anos de idade e, geralmente, com 18 a 20 anos 

de idade cerca de 80% a 90% da população apresentam anticorpos específicos 

contra a rubéola5
'
82 (Gráfico 1). 

* Booster • O organismo sensibilizado pela primeira dose do antígeno induz uma memóri~ imunológica 

que permite formação de anticorpos específicos, rapidamente, quando submetidos a um estímulo 

secundário. 
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GRÁFICO 1- PORCENTAGEM ACUMULADA DE RUBÉOLA SEGUNDO 

IDADE, 1963 A 1967, EUA 
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Fonte: CENTERS FOR DISEASE CONIROL. Rubella Suvcillance, (jul) 1973. 

No Brasil, a rubéola não é uma doença de notificação compulsória. Dados 

de absenteísmo de escolas e instituições públicas do Estado do Rio de . Janeiro 

revelaram apenas uma fração da incidência da doença e mostraram que, 

aparentemente, o comportamento da rubéola é semelhante ao dos países 

desenvolvidos: cerca de 70% da população é infectada até os 9 anos de idade e 

80% até os 20 anos. Ainda no Estado do Rio de Janeiro, foram registradas 

epidemias em 1968, 1974 e 1981, neste último ano, com uma incidência estimada 

de 48,7 casos/100.000 hab85
• 

Nos países em desenvolvimento, as epidemias de rubéola são pouco 

documentadas e, em geral, pouco notadas pela própria população. Em Gâmbia 

(África), um acompanhamento sorológico do perfil imunitário das crianças menores 

de 10 anos, realizado entre 1966 e 1976, revelou possíveis epidemias em 1964 e 

1974 que não foram registradas pelas autoridades de saúde59
• 

Serviço de Biblioteca a .Documentação 
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2.2. RUBÉOLA CONGÊNITA 

A infecção fetal ocorre independentemente da infecção materna manifestar-se 

clinicamente ou ser assintomática. Uma gestante infectada poderá ou não desenvolver 
' \ I 

uma viremia. Ocorrendo a viremia, \ sua placenta será atingida e poderá infectar o 

feto. Dependendo da idade gestacional em que ocorre a infecção, o vírus interfere 

no desenvolvimento do feto, provocando depressão da mitose e resposta inflamatória. 

Esses processos levam à hipoplasia do feto que se manifesta nas alterações teratogênicas6
• 

A infecção fetal poderá ter várias manifestações, como abortos espontâneos, 

natimortos e crianças com rubéola congênita portadoras de malformações evidentes 

ou não ao nascimento. A criança poderá nascer sem nenhuma alteração aparente 

e após alguns anos vir a manifestar alguma anomalia21 (Gráfico 2). 

GRÁFICO 2 - CADEIA DO PROCESSO INFECCIOSO DA RUBÉOLA 

CONGÊNITA 

CIRCULAÇÃO DO V(RUS 

INFECÇÃO DA GESTANTE 
* % MULHER IDADE FERTIL SUSC. 

NATIMORTO 

MANIF. 
PRECOCE* 

• PONTOS DE MONITORAMENTO DA INFECÇÃO FETAL 

S/INFI FETAL 

RN NORMAL 

MANIF. 
TARDIA* 

Fonte: ORENSTEIN W.A. et ai. Methods of assessing the impact of congenital rubella infection. 
Re\". lnfecL Ois., 7: 522-7, 1985. 
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Além da diversidade, as manifestações clínicas da SRC podem ter caráter 

transitório ou permanente. 

As manifestações transitórias da rubéola congênita foram estudadas mms 

detalhadamente durante a grande epidemia de rubéola nos Estados Unidos, em 
' I 

1964. As crianças podem apresentar, ao nascimento, manifestações clínicas que · 

refletem a gravidade de uma infecção generalizada, como hepatite, púrpura 

trombocitopênica e anemia hemolítica. Geralmente, as crianças que conseguem 

sobreviver apresentam regressão do quadro20
• 

As manifestações permanentes poderão estar presentes ao nascimento ou 

tornar-se evidentes durante os primeiros anos de vida. 

A surdez é a manifestação permanente mais freqüente da SRC e é a única 

lesão grave que pode ser encontrada como manifestação isolada. A surdez pode 

ser bilateral ou unilateral, variando desde um comprometimento discreto até uma 

surdez séria. No período que antecedeu a vacinação, a surdez neurosensorial da 

rubéola foi a principal causa de surdez congênita nos países desenvolvidos, 

representando cerca de 15% das deficiências auditivas, ou 2;5 crianças/1000 nascidos 

vivos21
•
63

•
76

• Esta porcentagem variava de zero a 40%, conforme a ocorrência de 

epidemias na população. Das 128 crianças portadoras de surdez congênita que 

nasceram 6 a 8 meses após a epidemia de 1967-68, na Finlândia, 45% apresentavam 

anticorpos específicos para rubéola, enquanto que no grupo controle essa proporção 

era de apenas 7,7%72
• 

Entre as malformações cardíacas causadas pela infecção fetal da rubéola a 

persistência do conduto arterioso é a mais freqüente. A estenose da artéria 

pulmonar e da válvula aórtica e a tetralogia de Fallot são outras malformações 

cardíacas causadas pela rubéola congênita21
• Na Inglaterra, observou-se que cerca 

de 2% das malformações cardíacas congênitas eram causadas pela rubéola na era 

pré-vacinal; estimou-se que 200 a 300 crianças nasçam com essas cardiopatias nos 
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anos não epidêmicos 76
• 

A catarata congênita, que chamou a atenção de Gregg. caracteriza-se por 

. ser densamente opaca' desde o nascimento, bilateral ou não, com microftalmia do 

olho afetado pela catarata e sempre acompanhada de retinopatia bilateral. O 

glaucoma é uma manifestação menos freqüente que a catarata21
• 

A encefalopatia é uma manifestação grave da rubéola congênita que costuma 

aparecer durante a infância, levando a um profundo retardo mental21
• 

O acompanhamento das crianças com SRC nascidas após a epidemia de 

rubéola na Austrália, em 1941. mostrou que 40% delas apresentaram quadro de 

diabetes mellitus, revelando que a rubéola congênita pode apresentar manifestações 

clínicas tardias. A diabetes pós-rubéola manifesta-se geralmente durante a infância 

e é clinicamente indistinguível da diabetes mellitus clássica. Outras alterações 

endócrinas, como o hipo e o hipertireoidismo, também foram associados à rubéola 

congênita21
• 

A panencefalite progressiva da rubéola, semelhante ao quadro da 

panencefalite esclerosante sub-aguda do sarampo, costuma desenvolver na segunda 

ou terceira década da vida um quadro progressivo de encefalopatia extremamente 

grave, após um período estável da infecção21
• 

Estudos realizados na Inglaterra em 300 crianças com SRC. na era pré-vacina!, 

mostraram que as anormalidades não costumam se apresentar isoladamente. Além 

disso, essas crianças apresentavam dificuldades no aprendizado escolar, a maioria 

por deficiência auditiva 76
• 
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2.2.1. O RISCO DA INFECÇÃO FETAL 

A infecção fetal ocorre em 80% a 85% das gestantes infectadas nas primeiras 

12 semanas de gestação. Diminui para 67% a 54% entre a 133 e a 163 semana 

e entre a 173 e a 223 semana cai para cerca de 25%. A infecção torna-se rara . 
' \ 

do fim do segundo trimestre até meados do terceiro trimestre, quando volta a 

aumentar, infectando praticamente 100% dos fetos nas últimas semanas da 

gestação 6,38,41,92. 

Aparentemente, as gestantes infectadas 11 dias antes e após a data da última 

menstruação não apresentam risco de contaminar os fetos, mas aquelas infectadas a 

partir do 123 dia da data da última menstruação podem infectar o feto28
• 

As reinfecções em gestantes após uma infecção natural ou vacina! podem 

levar a um processo primário de infecção, com conseqüente viremia e infecção 

fetal8
• Mesmo as reinfecções assintomáticas são incriminadas como causadoras de 

infecção fetal52
• Estima-se em 8% o risco de infecção fetal pós-reinfecção nas 

primeiras 12 semanas da gravidez63
• As reinfecções são mais freqüentes entre 

mulheres que apresentam contato íntimo e prolongado com as fontes de infecção, 

como é o relacionamento intra-domiciliar64
• 

O Royal College of Obstetrician and Gynaecologists, na Inglaterra, 

recomenda que a gestante deve ser pesquisada a cada gravidez, independentemente 

do resultado imunológico anterior64
• 

Um aspecto curioso e, de certa forma, surpreendente foi a constatação da 

cronicidade da infecção da rubéola nas crianças contaminadas congenitamente. 

Mesmo na presença de anticorpos específicos, cerca de 80% das crianças com 

SRC apresentam vírus na secreção nasofaríngea, urina e líquido cérebro-espinal 

durante o primeiro mês de vida. Entre o primeiro e o quarto mês de vida, 
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aproximadamente, 62% dessas crianças ainda secretam vírus, 33% do quinto ao 

oitavo mês, 11% do 9 ao 12 mês e apenas 3% durante o segundo ano de vida. 

Como estas crianças são fonte de infecção, as funcionárias que as atendem devem 
I 

estar imunizadas22
'
36

• 

Apesar da comemoração, em 1991, dos 50 anos das observações de Gregg, o 

verdadeiro quadro da SRC continua impreciso e sub-notificado, mesmo nos países 

desenvolvidos. As diferentes manifestações clínicas da SRC, a inespecificidade dos sinais 

clínicos, a obrigatoriedade de testes laboratoriais para o diagnóstico e, principalmente, 

a necessidade de profissionais de diferentes áreas para detectar os casos suspeitos tornam 

a SRC uma doença complexa em termos de vigilância e controle. 

As pesquisas realizadas para avaliação do risco de ocorrência da SRC em 

gestantes infectadas apresentam resultados nem sempre concordantes. Entretanto, 

existe consenso quanto à ocorrência de SRC em 80% a 100% dos fetos se a 

infecção fetal ocorrer nas primeiras oito semanas de gestação, geralmente provocando 

múltiplos defeitos graves, como cardiopatias, cataratas e surdez neurosensorial. 

Entre a 9a e a 12a semana, o risco de malformações diminui para cerca de 50%. 

No início do segundo trimestre de gestação (13a semana a 16a semana), o risco 

diminui para 35% a 17% dos fetos e torna-se muito raro a partir da 17a semana 

de gestação5
•
36

•
38

•
41

•
63

•
65

•
92

• A rubéola materna no primeiro trimestre da gravidez 

dobra a ocorrência de abortos e natimortos e cerca de 15,8% dos que nasceram 

vivos apresentaram malformações congênitas, enquanto o grupo controle não 

infectado pela rubéola apresentou uma proporção de 2% a 3%50
• 

2.2.2. MAGNITUDE DA SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA 

Uma epidemia que se iniciou entre 1962-63 na Europa, estendendo-se aos 

Estados Unidos em 1964-65, ofereceu aos médicos e epidemiologistas a grande 
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oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a doença e, principalmente, de 

avaliar a magnitude da SRC21
•
79

• 

Nos Estados Unidos, foram acompanhadas 6 mil gestantes de janeiro a 

junho de 1964. Os filhos dessas gestantes que apresentaram rubéola clínica e 
' \ 

laboratorialmente diagnosticada foram observados durante três anos. 

A incidência de 4 a 8 casos de rubéola/10.000 gestantes nos períodos não 

epidêmicos aumentou para 200 casos/10.000 gestantes durante a epidemia de 196488
• 

Alguns autores observaram que em períodos não epidêmicos apenas 0,15% dos 

nascidos poderiam apresentar a SRC, mas durante a epidemia essa taxa poderia 

aumentar para até 2,05% dos nascidos5
• Em Israel, estima-se que a epidemia de 

1972 atingiu cerca de 5% dos nascidos vivos, enquanto que em períodos não 

epidêmicos esta taxa foi de apenas 0,2/1000 nascidos vivo (NV)93
• 

Estima-se que a epidemia de 1964-65 nos Estados Unidos produziu 12,5 

milhões de casos de rubéola, dos quais 2 mil com encefalite. Das gestantes 

infectadas, 5.000 submeteram- se a aborto terapêutico, 6.250 apresentaram aborto 

espontâneo e 2.100 crianças morreram logo após o nascimento68
• Esta epidemia 

deixou cerca de 20.000 crianças com SRC, das quais 11.600 surdas; 3.580 cegas e 

1.800 com retardo mentaf•68
• Estimou-se um custo de US$ 221.600,00 para cada 

criança com a SRC e a epidemia teria custado US$ 1,5 bilhão,68 Estes números 

não deixam dúvidas quanto à importância da rubéola na gravidez. 

Após a epidemia de 1972, em Israel, o número de abortos aumentou 1,5 

vezes em relação aos anos anteriores. A incidência de SRC foi de 11,8 casos/1000 

NV nas regiões onde o aborto é aceito com restrições por questões religiosas 

enquanto que nas regiões onde o aborto é aceito livremente, a incidência de. SRC 

foi de 1,7 a 3,3 casos/1000 NV93
• 

Estimativas aproximadas do risco de infecção durante a gravidez podem 
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ser feitas conhecendo-se a incidência da infecção específica por idade e a taxa de 

fecundidade. Na ausência destas informações, estudos sorológicos para avaliação 

da proporção de suscetibilidade entre mulheres em idade fértil são fundamentais 

para dimensionar o possível risco de SRC73
• 

Schatzmayr realizou um levantamento sorológico de 7.000 gestantes da cidade 

do Rio de Janeiro com história de contato com a rubéola nas primeiras semanas de 

gestação. A pesquisa revelou que cerca de 82% eram imunes à rubéola. Cerca de 

1,3% das gestantes que eram suscetíveis no primeiro teste apresentaram soroconversão 

nos testes posteriores, mostrando que se infectaram durante a gestação. Baseando-se 

em dados do Centers for Disease Contrai, de Atlanta (EUA), que calcula a incidência 

de SRC em cerca de 0,13% do total de casos de rubéola notificados, estima-se que, 

no período de 1976 a 1983, ocorreram cerca de 450 casos de SRC na cidade do 

Rio de Janeiro, número possivelmente subestimado85
• 

Um fator importante no controle da SRC é a possibilidade não apenas da 

transmissão da infecção das gestantes que frequentam os serviços de saúde pelos 

próprios funcionários como também das funcionárias gestantes contraírem a rubéola 

durante a gestação nos ambientes de trabalho. 

A possibilidade de contaminação de funcionárias grávidas no seu ambiente 

de trabalho cria problemas administrativos e econômicos importantes, além do ônus 

da própria doença. Uma pesquisa realizada entre as professoras admitidas nas 

escolas infantis no Município de São Paulo, por exemplo, mostrou que 32,1% 

eram suscetíveis10
• O afastamento dessas funcionárias para evitar o risco de 

infecção da rubéola durante a gestação era uma das causas mais freqüentes de 

afastamento dessas professoras*. 

* Informação pessoal do Prof. C. Rosenburg, ex-diretor da Secretaria de Saúde Escolar da Prefeitura 

Municipal de São Paulo. 
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Conhecer a magnitude da SRC é o primeiro passo para definir a rubéola 

como prioridade em Saúde Pública. 

Em um país sem programa de controle da rubéola congênita, a determinação 

da magnitude da SRC é mais complexa. Estimar a taxa de infecção da rubéola 

entre as mulheres em idade 'fértil, o, número de gestações complicadas por rubéola 

e o número de casos de SRC exige uma integração dos serviços de laboratório, 

epidemiologia, atendimento. ·a crianças com anomalias e estatística de saúde, entre 

outros73
• 

2.3. A DINÂMICA DO MECANISMO DE TRANSMISSÃO 

O controle da varíola no mundo permitiu que uma das doenças mais temidas 

no mundo fizesse parte do passado da história da saúde pública e fosse considerada 

a primeira infecção erradicada através de um programa extenso de vacinação e 

vigilância epidemiológica29
• O desaparecimento do vírus da varíola, de maneira 

irreversível em todo o mundo é visto com cautela por alguns pesquisadores35
• 

A partir de 1976, quando foi notificado o último caso de varíola no mundo, 

a vacina anti-variólica começou a perder sua função, possivelmente em definitivo, 

depois de atuar durante mais de 180 anos como o principal instrumento de controle 

da doença. Em 1980, a vacinação anti-variólica foi desativada em todo o mundo 

e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a "erradicação da varíola". 

Segundo Evans, erradicação seria o nível de controle que se atinge ao se viabilizar 

o desaparecimento do agente etiológico de maneira irreversível em todo mundo. 

Assim, não haveria mais risco de infecção ou de doença mesmo na ausência de 

vacinação ou de outra medida de controle29
• A preocupação com a criação de 

um contingente enorme de indivíduos suscetíveis à varíola a partir desse momento 
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e o temor com o reaparecimento do vírus levaram a própria OMS a manter um 

estoque estratégico da vacina anti-variólica. 

\ 

O sucesso incontestável da campanha de erradicação da varíola criou uma 

onda de euforia e otimismo, levando os epidemiologistas e administradores de 

saúde de todo o· mundo a investir' maciçamente em estratégias de controle das 

doenças imunopreveníveis. 

Em 1974, a OMS criou o Programa Ampliado de Imunizações (PAI), tendo 

como meta a vacinação de 100% das crianças menores de 1 ano contra as 6 principais 

doenças da infância, quais sejam: sarampo, tétano, coqueluche, poliomielite, difteria 

e tuberculose, consideradas as mais relevantes por causar mortalidade importante e 

manifestações clínicas graves que resultam muitas vezes em seqüelas permanentes74
• 

Muitos países, principalmente os desenvolvidos, viram seus esforços 

plenamente compensados ao observar uma queda na incidência destas doenças a 

ponto de não serem mais consideradas problema de saúde pública. 

A fase de eliminação de um agente etiológico, considerado como erradicação 

regional, é uma realidade nos Estados Unidos29
• Vários estados norte-americanos 

deixaram de notificar casos autóctones de sarampo por períodos cada vez mais 

longos e os casos esporádicos costumam apresentar transmissão limitada43
•
44

• O 

último caso autóctone de poliomielite, nos Estados Unidos, foi notificado em 1972, 

excluindo um pequeno surto corrido entre a comunidade Amish em 1979. Da 

mesma forma, os casos de rubéola congênita aparentemente apresentam a mesma 

tendência ao desaparecimento67
• 

O impacto dos programas de controle das doenças imunopreveníveis nos 

países desenvolvidos, oferece uma perspectiva otimista às políticas de controle 

destas doenças, também nos países em desenvolvimento. A exeqüibilidade da 

eliminação do agente etiológico, mesmo que temporariamente, de países com áreas 
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extensas e movimentos migratórios intensos, como os Estados Unidos, demonstram 

que a erradicação é tecnicamente possível. 

Em 1980, o National Institute of Health e o Fogarty International Center, 

em Maryland, Estados Unidos, patrocinaram a conferência "Can lnfectious Diseases 

Be Eradicated?" propondo-se' a estudar a natureza do processo de erradicação de 

uma doença infecciosa, a eleger as doenças consideradas erradicáveis e a avaliar 

o custo-benefício esperado das estratégias de controle dessas dm!nças91
• 

Um dos vários fatores que favoreceram a erradicação da varíola, além da 

disponibilidade de uma vacina extremamente eficaz e eficiente, foi, fundamentalmente, 

a não ocorrência de infecções recorrentes, determinada por uma imunidade duradoura 

e permanente, obtida pela infecção natural ou pela vacinal. Além disso, não havia 

infecção sub-clínica, estado de portador e nem vírus latente no organismo humano, 

o que eliminava a possibilidade de reativação da varíola. A rubéola, apontada como 

uma das doenças passíveis de erradicação global, juntamente com o sarampo e a 

poliomielite, apresenta justamente alguns destes aspectos epidemiológicos e clínicos 

que tornam seu controle mais díficil91
• O grande número de infecções subclínicas na 

rubéola permite a formação de portadores e também as reinfecções. E ainda torna 

o controle da doença muito mais difícil, como se observou nos países que iniciaram 

este programa, há mais de 20 anos. 

Segundo Fenner31
, não há no momento nenhuma doença infecciosa com 

potencial de erradicação global como a varíola, que apresentava perfil biológico, 

sócio-político-cultural favorável ao desencadeamento de um programa de erradicação. 

De acordo com Evans29
, o processo de erradicação de uma infecção é um 

caminho longo e tortuoso com muitas etapas intermediárias passando, inicialmente, 

pelo controle das manifestações clínicas mais graves (mortalidade e seqüelas com 

incapacidades), que motivaram a decisão de se desencadear um processo de controle 

da doença. Posteriormente, passa-se para a fase de controle da infecção e finalmente 
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para a eliminação do agente etiológico do meio ambiente. Cada país deve determinar 

níveis realísticos de intervenção sobre uma doença considerando a situação 

sócio-político-econômico e a capacidade de mobilização do setor saúde. 
\ 

A interferência de uma vacina de vírus vivo (mesmo que atenuado como 

a da rubéola, sarampo, poliomielite) na intricada engrenagem dos diferentes grupos 

populacionais com características imunológicas e sociais distintas resulta em uma 

nova estrutura epidemiológica, igualmente complexa e nem sempre previsível. 

Assim, a compreensão detalhada e minuciosa destes relacionamentos, bem 

como da dinâmica com que se processa a transmissão no tempo e nos diferentes 

espaços, é a base decisiva para o sucesso de uma proposta de controle das doenças 

infecciosas através da vacinação. Os programas de controle de doenças, 

particularmente na rubéola congênita (que tem como alvo uma população ainda 

a ser gerada), exigem um longo prazo. O conhecimento das relações envolvidas 

na doença pode significar o sucesso ou o fracasso do controle da doença. 

Nas infecções virais de transmissão pessoa a pessoa, como sarampo, rubéola, 

caxumba e varíola, os determinantes da perpetuação viral na comunidade dependem, 

basicamente, da capacidade de disseminação do vírus. Fatores demográficos, 

biológicos, sociais e físicos determinam a magnitude da transmissibilidade de uma 

infecção, que se traduz no número de casos secundários resultante de cada caso 

primário70
•
96

• Enquanto houver um contingente suficiente de suscetíveis, garantindo 

em média um caso secundário para cada caso primário, a infecção persistiria na 

comunidade de forma endêmica4
• 

Portanto, o nível de suscetibilidade numa população é o ponto crítico para 

a perpetuação de um agente infeccioso como o vírus da rubéola. Esta densidade 

de suscetíveis depende do tamanho da população, mais especificamente da taxa 

de natalidade e dos movimentos migratórios, sejam internos ou externos, além das 

características biológicas e sócio-culturais das populações envolvidas1
•
96

• 
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A redução do nível de suscetibilidade em uma comunidade ampla e aberta, 

quando se tem como objetivo o controle de uma infecção como a rubéola, só 

poderia ser obtida atrayés da vacinação. Nesse sentido, a vacinação buscaria reduzir 

a densidade de suscetíveis na wmunidade, não apenas protegendo individualmente 

os vacinados, mas, também, induzindo o efeito indireto da vacinação, que possibilitaria . 

a formação do fenômeno da "imunidade de grupo" (herd immunity), fase decisiva 

no processo da interrupção da transmissão90
• 

O efeito indireto da vacinação proporcionaria proteção inclusive aos 

indivíduos que por algum motivo permaneceram suscetíveis. Este é o princípio da 

teoria da "imunidade de grupo", segundo o qual, a um determinado nível de 

imunidade, os suscetíveis remanescentes estariam protegidos contra a infecção pela 

formação de uma barreira de indivíduos imunes, o que dificultaria o contato do 

indivíduo infectante com o suscetível. Assim, não haveria necessidade de se vacinar 

individualmente todos os suscetíveis para se controlar a infecção33
•
37

•
56

• 

Determinar a proporção de indivíduos a ser vacinados que permita o 

desenvolvimento do fenômeno da "imunidade de grupo" e propiciar o 

desencadeamento de um processo de interrupção na cadeia de transmissão é um 

dos grandes desafios dos epidemiologistas e dos planejadores de saúde3
'
4
• 

A persistência de uma infecção vira! de transmissão direta (como a rubéola) numa 

comunidade indica que o número médio de casos secundários resultantes de um caso 

primário continua igual ou maior do que 1. A ruptura da cadeia de transmissão começaria 

a ocorrer quando esta taxa de reprodutibilidade for menor do que a unidade, invertendo 

o processo de persistência do agente etiológico para o de erradicação. Assim, a proporção 

da população a ser vacinada seria aquela necessária para se atingir este nível de imunidade 

que permitisse a diminuição da taxa de reprodutibilidade abaixo da unidade2
'
3
• 
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A taxa de reprodutibilidade* depende de fatores biológicos relativos ao 

agente etiológico e de fatores sociais e ambientais que determinam o padrão de 

contato entre os hosp7deiros. Quanto maior a taxa de reprodutibilidade de uma 

infecção, maior o nível de cobertura vacina} necessário para se desencadear o 

processo de ruptura da cadeia de transmissão. Assim, a rubéola, que apresenta 

uma taxa de reprodutibilidade menor do que a do sarampo, teria condições mais 

favoráveis para ser erradicada, exigindo um nível de cobertura vacina! menor do 

que a do sarampo(Gráfico 3). 

GRÁFICO 3- NÍVEL CRÍTICO DE COBERTURA V ACINAL CONTRA 

SARAMPO E RUBÉOLA PARA ERRADICAÇÃO/ PERSISTÊNCIA 

DO AGENTE, SEGUNDO TAXA DE REPRODUTIVIDADE 
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Fonte: NOKES, DJ. & ANDERSON, R.M. The use of mathematical models in the epidemiological study of 
infectious diseases and in the design of mass immunization programmes. Epidem.lnf., 101: 1-20, 1988. 

* Taxa de reprodutividade: número médio de infecções secundârias produzidas pela introdução de um 

indivíduo infectante numa população totalmente suscetível. 
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A poliomielite, que apresenta uma taxa de reprodutibilidade menor do que a 

do sarampo foi controlada nos Estados Unidos com uma cobertura vacina! que não 

chegou a 80%, contrastando com a situação do sarampo, que, mesmo com uma cobertura 

vacinal próxima de 95%, contin~a a apresentar transmissão, ainda que mais limitada. 

O que de certa forma confirma as predições teóricas de que infecções com diferentes . 

taxas de reprodutibilidade exigem níveis de cobertura vacina! também distintos. 

Segundo os modelos teóricos, enquanto não se atingir esse limiar de 

imunidade a vacinação reduziria a densidade média de indivíduos infectantes mas 

teria pouca influência na densidade de suscetíveis. Assim, o nível de cobertura 

vacina! teria pouca influência na densidade de suscetíveis4
•
53(Gráfico 4). 

De fato, Fine32 observou que uma cobertura vacina! de 50%, em média, 

entre as crianças nascidas entre 1950 a 1979, na Inglaterra, não modificou 

substancialmente a média de 4,5 milhões de suscetíveis estimado na era pré-vacina!. 

Com a vacinação, a força de infecção diminui, provocando a distribuição do 

contingente de suscetíveis remanescentes para idades maiores. Mas, globalmente, 

o número médio de suscetíveis permaneceria aproximadamente o mesmo da era 

pré-vacinal, uma vez que a vacinação, ao provocar um aumento de imunidade 

entre o grupo vacinado determinaria também uma redução na possibilidade de 

infecção daqueles que por algum .motivo permaneceram suscetíveis (Gráfico 5). 

A densidade de incidência, ou força de infecção, é um dos indicadores do 

nível de transmissibilidade da infecção na população, relacionando-se diretamente 

com o número de pessoas suscetíveis na população e o período de exposição 

destes até o momento da infecção. Este período corresponde à idade média com 

que as pessoas se infectam; assim, numa população perfeitamente estável e 

randomicamente distribuída, a força de infecção pode ser interpretada como o 

inverso do tempo médio da infecção84
• 
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GRÁFICO 4- DISTRIBUIÇÃO DOS IND. SUSCETÍVEIS SEGUNDO IDADE 
ANTES E APÓS VACINAÇÃO EM MASSA 

Fonte: NOKES, D.J. & ANDERSON, R.M. The use of mathematical models in the epidemiological study of 
infectious diseases and in the design of mass immunization programmes. Epidem.Inf., 101: 1-20, 1988. 
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GRÁFICO 5- PROPORÇÃO DE IMUNES AO SARAMPO, SEGUNDO IDADE 
(COORTE), ANO DE VACINAÇÃO, INGLATERRA. 
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Fonte: FINE, P.E.M. & CLARKSON, J.A. Measles in England and Wales·l: an analysis of factors underlying 
seasonal patterns. lnt. J. Epldem., ll: 5-14, 1982. 

Quanto maiores são a força de infecção e a taxa de reprodutibilidade de uma 

infecção menor é a idade média com que os indivíduos se infectamz,3 (Gráfico 3). 

Assim, as doenças ditas da infância, como o sarampo e a rubéola, se caracterizam-se 

por apresentar uma força de infeeçc:1o maior justamente nessas idades da infância1
• 

A redução do contingente de indivíduos expostos à infecção pela vacinação 

determina uma redução da força de infecção e da taxa de reprodutibilidade, 
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levando, conseqüentemente, a um aumento da idade média à infecção dos suscetíveis 

. remanescentes33
•
84

• Em doenças como a rubéola, o deslocamento da idade de 

infecção para faixas etárias maiores e principalmente atingindo mulheres em idade 
\ 

fértil pode levar a conseqüências indesejáveis. 

Já em 1906, Serfling86 dizia que o aumento da cobertura vacina!, por si 

só, não seria suficiente para interferir decisivamente na disseminação do agente 

etiológico. A proporção de indivíduos suscetíveis e a taxa de contatos entre os 

indivíduos determinam o nível de transmissibilidade de uma infecção numa 

comunidade. Dados empíricos demonstram que, aparentemente, não há uma relação 

linear entre o nível de cobertura vacina! (imunidade efetiva) e a redução na 

incidência da doença34
• 

O processo de transmissibilidade dependerá fundamentalmente do contato entre 

os indivíduos infectante e os suscetíveis. O contato é classificado como adequado 

quando resultar em pelo menos um outro indivíduo infectante. Em uma população 

real estes contatos não são fenômenos aleatórios e, sim, definidos basicamente pelo 

comportamento sócio-cultural da comunidade. Salas de aulas, locais de trabalho, centros 

religiosos e comunitários, por exemplo, são excelentes difusores de infecções, permitindo 

que grupos aparentemente isolados, como as gestantes, adquiram o vírus da rubéola 

através do contato com os próprios filhos em idade escolar. Determinar a taxa de 

contatos entre indivíduos numa população aberta é praticamente impossível. Reconhecer 

a influência destes fatores na disseminação de um agente infeccioso, porém, é decisivo 

no planejamento de um programa de controie37
• 

Outro fator que apresenta uma influência fundamental na capacidade de 

transmissão do agente etiológico é a marcante distribuição sazonal observada em 

algumas infecções32
•
35

• Nessas infecções a incidência, geralmente, torna-se mínima 

nos mesmos períodos do ano, os chamados períodos "through"*, independentemente 

de serem anos epidêmicos ou não. É quando a transmissão apresenta-se mais lenta 
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e indolente, e o afluxo insuficiente de suscetíveis possibilita a interrupção da cadeia 

de transmissão. "Erradicações" temporárias do vírus do sarampo ocorreriam 

freqüentemente, nesses períodos, mesmo sem a intervenção da vacina, em populações 

relativamente pequenas e isoladas, como as observadas nas ilhas Faroe e também 

em vários Estados norte-americanos43
•
75

• 

Estima-se que o vírus do sarampo necessitaria de uma população de cerca 

de 500.000 habitantes, numa comunidade relativamente isolada como a rural, para 

garantir o nível de densidade de suscetíveis necessário para a manutenção da 

transmissão e superar o período do "through". Segundo dados empíricos de sarampo, 

neste período, ocorreria apenas 1% do total de casos do ano. Assim, havendo 

número suficiente de suscetíveis para impulsionar a transmissão durante este período 

crítico, o movimento ondular da transmissão se manteria e o sarampo caminharia 

novamente. para mais um ciclo da infecção, com epidemias regulares96
• 

Outros estudos demonstravam que um nível de suscetibilidade ao sarampo 

de 5% em uma comunidade relativamente isolada de 800.000 habitantes seria 

suficiente para interromper a infecção temporariamente. Não haveria indivíduos 

suscetíveis suficientes para atravessar o período crítico do próximo "through" 

garantindo a continuidade da infecção. Se o nível de suscetibilidade se mantiver 

suficientemente baixo nos períodos posteriores, o processo de eliminação do agente 

pode se estender além do período do "through", caminhando para um estado de 

eliminação cada vez mais prolongado67
•
96

• 

Portanto, sob esta perspectiva de controle da infecção, o nível de imunidade 

a se alcançar dependerá de cada comunidade, sofrendo influência decisiva da 

densidade de suscetíveis de cada local, do comportamento sócio-cultural dos 

** Through: períodos de baixa incidência no ciclo sazonal da infecção. 
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indivíduos e da infecção em relação à sazonalidade. Assim, países com fronteiras 

abertas e alta taxa de natalidade possivelmente necessitarão de coberturas vacinais 

mais elevadas1
• 

A formação de uma massa de indivíduos suscetíveis é uma preocupação 

permanente em um programa de controle das doenças imunopreveníveis, 

principalmente quando ela se distribui em diferentes grupos etários. Assim, um 

programa sistemático de vacinação deve ter como objetivo a redução do suprimento 

de suscetíveis em todos os subgrupos, dificultando a disseminação do agente 

etiológico. Estes programas devem ser precedidos e acompanhados, sempre que 

possível, por estudos sorológicos que identifiquem os grupos de suscetíveis na 

população para que esforços sejam dirigidos no sentido de alcançá-los. 

Estima-se que 5 a 10% das crianças menores de 14 anos de idade (cerca 

de 2 a 5 ·milhões de crianças) continuam suscetíveis à poliomielite nos Estados 

Unidos, apesar de se considerar que o vírus selvagem tenha sido eliminado do 

país. Estas crianças estão sujeitas a infecções, como o surto de 13 casos de 

poliomielite na comunidade Amish americana, em 1979, quando um grupo europeu 

da mesma seita religiosa participou de atividades nos Estados Unidos67
• 

Diferentemente das populações hipotéticas, a população real geralmente se 

distribui em subgrupos ("clusters"), que interagem não apenas entre si mas com outros 

subgrupos externos, estando sujeitos à importação de agentes de outras áreas endêmicas. 

A existência de um contingente de suscetíveis distribuídos em várias faixas etárias 

fornece a condição necessária para a continuidade da transmissão e da ocorrência de 

epidemias, principalmente em países com alta taxa de migração interna e externa. 

Segundo Forattini35
, a formação desse resíduo de suscetibilidade conseqüente 

aos programas de vacinação acaba constituindo-se, ·paradoxalmente, em novo 

problema de saúde pública, exigindo novas estratégias e um investimento mais 

intenso e específico nas ações de saúde. 
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Para a infecção rubeólica, que apresenta uma taxa de reprodutibilidade 

·menor que a do sarampo e, portanto, uma transmissibilidade mais indolente, esta 

situação torna-se crítica uma vez que os suscetíveis tendem a se concentrar em 
I 

·idades maiores, expondo ao risco de infecção as mulheres em idade fértil. A 

infecção da rubéola só se t()rna importante quando atinge a mulher nos primeiros 

meses de gestação. Portanto, a SRC é uma manifestação grave da infecção vira! 

ao atingir o resíduo de suscetíveis formado, principalmente, pelas características 

intrínsecas do vírus da rubéola, que não consegue infectar todos os suscetíveis 

antes que estes atinjam a idade fértil. 
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3. VACINA 

3.1. A VACINA 

A confirmação etiológica das gravíssimas manifestações clínicas nas cnanças 

infectadas pelo vírus da rubéola em determinado período de vida intra-uterina levou 

os pesquisadores a desenvolver rapidamente uma vacina que pudesse evitar a infecção 

rubeólica nas gestantes. Esta vacina deveria oferecer proteç.1o duradoura até pelo menos 

a idade fértil das mulheres e, principalmente, não levar à transmissão do vírus vacinal. 

Entre 1%5 e 1%7 desenvolveram-se as primeiras vacinas preparadas a partir 

de vírus vivo atenuado, após uma tentativa mal-sucedida de vacina com vírus inativado. 

Atualmente, as cepas mais utilizadas para a produção da vacina contra rubéola são 

a RA 27/3, isolada em 1965 por Plotkins diretamente de material humano infectado 

e desenvolvido em culturas de células diplóides humanas (WI-38 e MCR-5), e a 

Cendehill, cultivada em células de rim de coelho47
•
57

•
78

'
80

• O Japão desenvolveu 5 

tipos diferentes de cepas vacinais cultivadas em células de rim de coelho e células 

d b ·- d d - ·1· d d I I ' 78 79 e em nao e co orna, que sao uti 1za as em gran e esca a naque e pais ' . 
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A eticácia da vacina RA 27/3 foi estimada em 97%, enquanto a vacina 

HPV-77 determinou uma proteção de 94%. A cepa Cendehill protegeu os 

indivíduos contra a doença, mas 50% dos vacinados apresentaram reinfecção79
• 

Visto que sempre existe o risco de uma viremia decorrente de uma reinfecção -

o que pode explicar, em p~,rte, a alta taxa de soropositividade encontrada após 
\ 

10 a 15 anos em crianças vacinadas-, é preferível que a vacina produza inicialmente 

altos níveis de anticorpos, permitindo a sua persistência até a idade fértil das 

mulheres vacinadas. A vacina RA 27/3 produziu a menor proporção de reinfecções 

nos vacinados 79
• Atualmente as vacinas Cendehill e RA27 /3 são as mais usadas 

no mundo78
• 

A tolerância destas vacinas é excelente nas crianças e nelas, praticamente, 

não se desencadearam reações colaterais importantes. Apenas 1% das crianças 

vacinadas podem desenvolver reações benignas. Entre os adultos, a exemplo do 

que se verifica na infecção natural, as manifestações de artralgias temporárias 

podem ser observadas em cerca de 10% dos vacinados, principalmente nas 

mulheres16
'
47

'
79

• 

A partir de 1971, o CDC registrou e acompanhou todas as mulheres 

vacinadas inadvertidamente três meses antes ou após a data de concepção. De 

1971 a 1986, foram registradas 1176 gestantes nestas condições e, apesar do risco 

teórico de infecção fetal , não foi observado nenhum caso de SRC. Aparentemente, 

o risco de malformação congênita atribuída à vacina é menor do que os 2,0% 

observados na população geral, mesmo na ausência de qualquer exposição vacina} 

e certamente inferior aos 20,0% causados pela exposição ao vírus selvagem da 

rubéola95
• 
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3.2. CONTROLE DA SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÊNITA 

. No final da década de 60, quando a vacina contra a rubéola ficou 

disponível para uso na pop,ulação geral, os epidemiologistas dividiram-se quanto 
' 

à melhor estratégia para o controle da síndrome da rubéola congênita(SRC). 

O grupo inglês investiu mais no efeito direto da vacinação, enquanto os 

americanos planejaram sua estratégia contando também com o efeito indireto 

da vacinação, admitindo a ocorrência da fenômeno "imunidade de grupo"34
•
56

• 

A Suécia, em 1973, iniciou um programa de controle da SRC combinando as 

duas estratégias30
• 

Assim, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Suécia inauguraram a vacinação 

contra a rubéola com propostas distintas, embasadas em pressupostos igualmente 

distintos, porém com o objetivo comum de proteger o feto. 

3.2.1. A EXPERIÊNCIA AMERICANA. VACINAÇÃO UNIVERSAL 

O objetivo da estratégia amencana era interromper a circulação do vírus 

selvagem através da vacinação das crianças pequenas de ambos os sexos, 

consideradas a fonte de infecção, levando a uma diminuição do risco de infecção 

da gestante suscetívef. 

Esta proposta pressupõe a existência do fenômeno da "imunidade de grupo", 

ou seja, a um determinado nível imunitário, a circulação do vírus selvagem é 

interrompida e este nível é logisticamente viável. Não haveria necessidade de se 

vacinar individualmente todos os suscetíveis. 
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Apesar do uso limitado da vacina contra rubéola, na ocasião, creditou-se 

à vacina uma imunidade duradoura que garantiria proteção aos vacinados pelo 

menos até a idade fértil. Considerou-se também, que o vacinado não apresentaria 

riscos de transmissibilidade aos comunicantes, principalmente às gestantes 

suscetíveis. 

Na escolha do grupo a ser vacinado levaram-se em consideração os aspectos 

operacionais desta estratégia. Assim, o fato de as crianças pré-escolares já fazerem 

· parte do programa de vacinação de rotina, com uma infra-estrutura bem organizada, 

reforçou a decisão de se vacinar, a partir de 1969, as crianças aos 15 meses de 

idade7
• 

Considerando que o ciclo epidêmico da rubéola nos Estados Unidos era 

de 6 a 9 anos, havia o temor de uma nova epidemia de rubéola entre 1970-73. 

Um programa de vacinação visando reduzir a fonte de infecção poderia evitar essa 

epidemia, uma vez que cerca de 66% dos casos de rubéola ocorriam entre as 

crianças menores de 9 anos de idade. 

Conforme aumentava a cobertura vacinal dessas crianças, a taxa de incidência 

diminuía rapidamente. Já nos anos 75- 77, a taxa de incidência foi reduzida em 

74,5% na faixa etária de 10 a 14 anos. Na faixa etária de zero a nove anos esta 

diferença foi de 88,5%. 

Mas a diferença foi menos pronunciada nos grupos acima de 15 anos e 

20 anos que mostrou uma redução em 23,2% e 37,8% respectivamente18
• 

A incidência média diminuiu de 24,3 casos/100.000 hab./ano para 

6,7/100.000 hab./ano, principalmente às custas dos grupos mais jovens que foram 

vacinados. Apesar da grande redução da incidência e de não mais haver grandes 

epidemias como a de 1964, começaram a ocorrer epidemias em faixas etárias 

mais altas, como em colégios e universidades13
• Antes da era vacina!, a proporção 
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de suscetibilidade à rubéola entre os recrutas da Força Aérea Americana, por 

· exemplo, era de apenas 4%. Testes de rotina realizados na fase de admissão de 

. novos recrutas revelaram, em 1979-80, que cerca de 18,0% deles eram suscetíveis, 

· tanto homens como ~ulheres23• 

Aparentemente, a ' intervenção no grupo de crianças não modificou 

decisivamente o nível de suscetibilidade entre os adolescentes e adultos jovens, 

que permanecia entre 10% a 20%, como na era pré-vacinal15
• Em 1976-77, mais 

de 60% dos casos ocorreram no grupo acima de 15 anos de idade - faixa etária 

que, na era pré-vacinal, responsabilizava-se por apenas 20% dos casos. Em 1978, 

o risco de contrair a rubéola entre os maiores de 20 anos era 2,5 vezes maior 

do que em 197518
• 

Para acelerar o processo de eliminação da SRC, o programa elegeu o 

grupo de mulheres em idade fértil como o alvo principal das vacinações6
• A partir 

de 1977, foi enfatizada a vacinação do grupo acima de 15 anos e tornou-se 

obrigatório o comprovante de vacinação ou de imunidade para freqüentar as 

escolas. 

A intensificação da vacinação em grupamentos de jovens em universidades, 

colégios, serviço militar, ~ocal de trabalho e serviços médicos trouxe novamente 

um deslocamento da faixa etária, com o grupo de menores de 15 anos 

apresentando a maior proporção de doenças. Este grupo foi responsável por 

60,7% dos casos em 1990, enquanto os maiores de 15 anos contribuíram com 

39,3% do total(Gráfico 6). 
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GRÁFICO 6 -DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE CASOS NOTIFICADOS 
DE RUBÉOLA SEGUNDO FAIXA ETÁRIA, EUA 

Vac. Vac. Mulher 

Pré-escolar Fértil 

63-67 66-68 69-71 75-77 86-87 88-89 

1-c 15 anoa ml > • 15 anos I 
Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados publicados pelo Centers for Disease Control 

(Referências 12,13,14,15,16.1 7 e 18). 

90 

Esta tendência da incidência em direção ao grupo de menores de 15 anos 

representa, possivelmente, um retorno ao comportamento da rubéola na era 

pré-vacinal e, em termos de controle da SRC, representa um avanço e um alívio. 

Provavelmente, o grupo de maior risco (mulheres em idade fértil) esteja mais 

protegido. 

A diferença na incidência média global estimada dos Estados Unidos 

entre 1966-68 e 1987, que diminuiu de 24,3 casos/100.000 hab. em 1966-68 para 

0,2 casos/100.000 hab. em 1985-87, o que não deixa dúvida quanto a efetividade 
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da vacinação. Todas as faixas etárias apresentaram redução no número de casos 

entre estes dois períodos, de 99,0%13
• No entanto, a incidência de casos entre 

.os maiores de 15 anos de idade só diminuiu expressivamente após a política de 

vacinação desse grupo etário, em 1977. Em 1986, 18 dos 50 Estados norte-americanos 

não notificaram nenhum caso, de rubéola14
• 

' 

Visto que o único objetivo de uma vacinação contra a rubéola é a 

prevenção da SRC, o impacto efetivo desta intervenção implica obrigatoriamente 

a redução dos casos de SRC. Para tanto, juntamente com a implementação do 

programa, o CDC estabeleceu, em 1969, um sistema de notificação próprio para 

a SRC, o NRCRS (National Registry for Congenital Rubella Syndrome). Ao 

lado da notificação passiva, o NRCRS promove uma vigilância ativa de casos 

em instituições que possam abrigar crianças com SRC17
• 

Os hospitais de referência de pediatria, escolas para crianças surdas e 

cegas, serviços de saúde materno-infantil e serviços de estatísticas oficiais foram 

considerados as grandes fontes de informações sobre casos de SRC que deixaram 

de ser notificados ao CDC. Entre 1966 e 1972, foram notificados oficialmente 

244 casos de SRC, enquanto o NRCRS conseguiu resgatar 789 casos de SRC 

através de pesquisas17
• Mesmo assim, estima-se que este valor corresponda a 

apenas 10% a 20% dos casos reais12
, visto que para cada criança nascida com 

SRC, possivelmente, existam dez gestantes que se submeteram a aborto 

terapeutico24
• 

À medida que a doença se torna mais rara, a vigilância efetiva representa 

o fator decisivo para sua eliminação. A SRC só pode ser avaliada através de uma 

busca ativa, intensa e árdua, envolvendo várias instituições e, sobretudo, contando 

com apoio laboratorial, crucial na confirmação sorológica de todos os casos 

suspeitos, geralmente síndromes inespecíficas14
• 

De 1987 a 1989 foram notificados ao NRCRS apenas um a três casos por 
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ano de SRC. Mas, aparentemente, o problema da SRC não está resolvido, pms 

em 1990 foram notificados 11 casos de SRC, apesar do esforço de vacinação de 

mulheres em idade fértil (Gráfico 7l2
• 

I 

GRÁFICO 7 -TAXA DE INCIDÊNCIA DE CASOS DE RUBÉOLA E SRC 
NOS EUA, 1966-1990 
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Pode-se dizer que o controle total da SRC só será alcançado quando as 

coortes de crianças e jovens com altíssimo nível de imunidade entrarem na faixa 

de risco, ou seja, na idade fértil. Apesar do esforço vacina) realizado a partir de 

1969, os epidemiologistas americanos ainda esperam que durante os próximos 20 

a 30 anos sejam notificados casos de SRC13
• 
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3.2.2. A EXPERIÊNCIA INGLESA - VACINAÇÃO SELETIVA 

A pouca experiência no uso da vacina contra a rubéola em populações 
\ 

extensas levou os ingleses à adotar uma estratégia mais cautelosa e conservadora· 

no controle da SRC. Assim, questionamentos em . relação à duração da imunidade 

vacina! e à segurança da vacina quanto ao risco de transmissão aos comunicantes 

foram decisivos na eleição do grupo alvo de intervenção. Além disso, o desempenho 

pouco satisfatório do programa de vacinação contra o sarampo dirigida às crianças 

de 1 a 2 anos de idade criava uma expectativa pouco animadora também para a 

vacinação da rubéola, que atingiria as mesmas crianças. Assim, a opção de se 

vacinar seletivamente as meninas de 11 a 14 anos de idade contou com argumentos 

epidemiológicos, vacinais e principalmente, logísticos, uma vez que a Inglaterra 

contava com uma eficiente infra-estrutura de vacinação BCG que se dirigia 

basicamente às crianças dessa faixa etária. 

A ocorrência de casos de rubéola na Inglaterra, na era pré-vacina!, 

concentrava-se nos menores de 17 anos de idade, representando cerca de 78% 

dos casos notificados entre 1967-69. 

A taxa de incidência entre os menores de 15 anos era de 23,3/1000 pessoas 

e entre os maiores de 15 anos de 9,2/1000 pessoas, sobrando uma proporção de 

suscetíveis de 10% a 20% entre os maiores de 15 anos. A idade média de infecção 

era de 10 a 11 anos63
• 

Assim, em 1970, a Inglaterra iniciou sua experiência de vacinação seletiva 

contra rubéola em meninas de 11 a 14 anos, que foi aplicada junto com a vacina 

BCG26
• 

O programa inglês buscava atingir, rapidamente, um alto nível de imunidade 

entre as meninas na pré-puberdade, para que estas ingressassem nas coortes de 
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mulheres em idade fértil devidamente protegidas. 

A partir de 1~72, as mulheres suscetíveis em idade fértil começaram a ser 

vacinadas após teste sorológico. A vacinação de gestantes suscetíveis detectadas no 

período pré-natal começou em 1976. Estas gestantes eram vacinadas imediatamente . 

após o parto, período considerado como o de menor chance de mulheres engravidarem. 

Nessa ocasião, a vacinação de mulheres suscetíveis foi ampliada com a inclusão das 

mulheres matriculadas nos serviços de planejamento familiar e clínicas médicas, além 

das funcionárias de instituições de saúde e educação26
• 

No início do programa, existiam dúvidas quanto ao risco de uma gestante 

vacinada desencadear a infecção fetal provocando a SRC no feto. Assim, a vacinação 

das mulheres suscetíveis em idade fértil era precedida por um teste para diagnóstico 

de gravidez. Posteriormente, com a constatação da segurança da vacina observada 

em gestantes vacinadas inadvertidamente, este procedimento foi substituído por 

recomendações de não vacinação das mulheres que estivessem grávidas ou com 

intenção de engravidar nos 3 meses posteriores à vacinação 45
• 

Em 1972, a cobertura vacina! entre meninas de 11 a 14 anos atingia 71%, 

chegando a 86% em 1985. A vacinação pós-parto era irregular, dependendo do 

empenho de cada hospital, e variava de 10% a 90%. 

Considerando que o objetivo da vacinação seletiva é aumentar a imunidade 

do grupo de risco (mulheres em idade fértil), acompanhar a suscetibilidade dessas 

mulheres é decisivo para se prevenir o nascimento de crianças com SRC61
. 

Em 1983, a proporção de mulheres suscetíveis em idade fértil diminuiu 

para 2 a 4%, enquanto entre os homens esta proporção se mantinha ao redor de 

10%, como observado antes da intervenção da vacinação27
•
58

•
61

• 

Entre 1984 e 1986 foi feita uma avaliação sobre os 15 anos de experiência 
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da estratégia seletiva. O grupo que mais se beneficiou com a vacinação das meninas 

~e 10-14 anos de idade foram as mulheres de 15-19 anos de idade. A vacinação 

. das mulheres no pós-parto favoreceu, particularmente, aquelas do grupo de 25-29 

anos de idade e em especial . as multíparas com dois ou mais filhos58
•
70

• 

As mulheres multíparas mostraram-se especialmente vulneráveis, uma vez 

que conviviam com o foco de infecção, isto é, os próprios filhos em idade escolar. 

O acompanhamento de 1016 gestantes infectadas durante a epidemia de 1978-79 

mostrou que 66% delas eram multíparas e a taxa de ataque era 2,5 vezes maior 

entre as multíparas do que entre as nulíparas65
• 

Em 1986, a proporção de suscetibilidade entre as gestantes que frequentavam 

. os serviços de assistência pré-natal, em Manchester, era de apenas 2,7% e 

principalmente às custas das gestantes multíparas. Assim, na Inglaterra, foram 

registradas 196 gestantes que se infectaram durante um aumento da incidência da 

rubéola entre as crianças, das quais cerca de 44% eram mães de mais de um 

filho60
• 

Das 625 crianças que nasceram com SRC entre 1971-82, 37,8% das mães 

eram primíparas e 62,2% já tinham tido pelo menos um filho94
• Uma epidemia 

de rubéola registrada em Córdoba-Argentina, em 1976, verificou que, das 501 

gestantes com suspeita de infecção, 58% referiram exposição intra familiar55
• 

A proposta inglesa permitia a circulação livre do vírus selvagem na comunidade, 

considerado importante e útil para manter e reforçar a imunidade das mulheres que 

por algum motivo não se protegeram. O grande dilema é a aparente falta de impacto 

da vacinação na prevenção da rubéola congênita, pois as epidemias continuavam a 

ocorrer e a provocar infecção nas gestantes suscetíveis27
• 

A notificação compulsória da SRC só se iniciou em 1971, com a 

implementação do Programa Nacional de Vigilância da Rubéola Congênita. Estima-se 
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que, na era pré-vacina!, nasciam, na Inglaterra, 200 a 300 crianças/ano· com 

malformações atribuídas à rubéola congênita63
• 

Apesar da tendencía de_ diminuição do número de casos de SRC, o aumento 

da incidência de rubéola na\ população geral tem uma relação direta com os casos· . 

de SRC, principalmente nos anos epidêmicos. Dos 3794 abortos relacionados com 

a infecção da rubéola, entre 1974 e 1981, 43,0% ocorreram em 1978-79, anos 

epidêmicos. Essa epidemia registrou, também, 124 casos de SRCS5
• 

A epidemia de 1986/87 contabilizou a infecção em 372 gestantes, a maioria 

das quais interrompeu a gestação. Mesmo assim, cerca de 20 crianças nasceram 

com SRC62
• 

Ao considerar que a meta de vacinação de 100% do grupo alvo era 

logisticamente impraticável, os ingleses concluíram que atingiram o melhor nível 

de vacinação que o programa seletivo permitia. Possivelmente, a estratégia corrente 

não permitiria um resultado melhor. Para se reduzir, ainda mais, o resíduo de 

suscetibilidade de 2 a 3% entre as mulheres em idade fértil, seria necessária a 

implementação de outras abordagens, com a ampliação do grupo alvo de vacinação, 

principalmente das crianças pré-escolares de ambos os sexos58
•
60

•
61

• 

Assim, em 1988, a proposta de se vacinar as crianças pré-escolares com a 

vacina MMR(measles-mumps-rubella) contra o sarampo, caxumba e rubéola, foi 

justificada também como estímulo à vacinação contra o sarampo, que apresentava 

uma cobertura vacina! considerada medíocre. As complicações decorrentes da 

caxumba, responsáveis pela internação de cerca de 1000 crianças anualmente por 

meningite e encefalite, motivaram a vacinação contra a caxumba62
• 

Assim, a vacinação MMR foi aplicada rotineiramente às crianças entre 1 

e 2 anos de idade. Aquelas que por algum motivo não se vacinaram seriam 

recuperadas por ocasião da dose de reforço da vacina DPT ( difteria-pertussis-tétano) 
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aos 4-5 anos, período de ingresso na escola. Esta fase seria mantida durante 3 a 

4 anos, até que as coortes de crianças de 1 a 2 anos ingressem nas escolas 

· devidamente protegidas. 

A vacinação seletiva, de meninas de 10 a 14 anos e a vacinação das mulheres. 

suscetíveis em idade fértil continuaria até que os casos de SRC fossem eliminados62
• 

Em 1991, dois anos após o início da vacinação com a vacina MMR, a 

cobertura vacina! chegava a 89%, reduzindo a incidência de rubéola em 50% e 

abortando uma possível epidemia em 199052
• A proporç.ão de suscetibilidade entre 

gestantes, em 1990, diminuiu para 1,1 %. O risco de infecção das gestantes suscetíveis 

diminuiu de 19,7/1000 gestantes suscetíveis em 1983 para 2,4/1000 gestantes 

suscetíveis em 199063
• 

3.2.3. A EXPERIÊNCIA SUECA. VACINAÇÃO COMBINADA 

A Suécia foi o primeiro país a combinar as duas estratégias universal e 

seletiva30
• A vacinação regular começou em 1973, dirigida às mulheres não grávidas, 

suscetíveis ao teste sorológico e que trabalhavam em creches, escolas e hospitais. 

Em 1974, o grupo de vacinação foi ampliado com a inclusão das meninas suscetíveis 

de 12 anos de idade e das gestantes suscetíveis, que passaram a ser vacinadas 

durante o pós-parto imediato36
• 

Porém, em 1978-80, uma epidemia contaminou 2,2% das gestantes, ou seja, 

491 gestantes com diagnóstico confirmado laboratorialmente. Deste total, 211 

( 42,9%) infectaram-se nas primeiras 16 semanas de gravidez e, delas, 176 (83,4%) 

tiveram a gravidez interrompida, seja por aborto terapêutico ou espontâneo. Das 

315 crianças que nasceram, nove apresentaram anomalias compatíveis com rubéola 
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congênita: todas tinham surdez neuro-sensorial e duas apresentaram, além da 

surdez, malformações cardíacas41
• 

A experiência de mais de 10 anos de uso da vacina permitia aceitar que 

a imunidade induzida pela ·.vacina era duradoura. Além disso, a constatação do 

aumento da incidência da SRC durante as epidemias levou os suecos a vacinar as 

crianças de ambos os sexos aos 18 meses e aos 12 anos de idade a partir de 1982. 

Rapidamente, alcançou-se uma cobertura vacina) de mais de 90% nesses grupos36
• 

A partir de 1982, a Suécia não notificou mais nenhum caso da SRC e 

desde 1987 não foi registrada nenhuma infecção em gestantes59
• 

Estas experiências mostram que o controle da SRC é um desafio muito 

mais complexo do que o esperado. Todas as estratégias, usadas isoladamente, 

mostraram-se insuficientes na redução da incidência da SRC, seja pela dificuldade 

na redução da suscetibilidade das mulheres em idade fértil, seja pelo risco das 

epidemias de rubéola para as gestantes suscetíveis. A .combinação dessas estratégias, 

atingindo vários alvos ao mesmo tempo, aparentemente é o único caminho para 

se eliminar a SRC. 

A necessidade de se vacinar todas as coortes de indivíduos a partir do 

primeiro ano de vida até a idade adulta implica não apenas a disponibilidade de 

uma infra-estrutura condizente, mas também a manutenção de um sistema de 

monitoramento da imunidade desses indivíduos. 
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4. JUSTIFICATIVA 

Com o objetivo de obter informações mais acuradas para subsidiar as 

políticas de saúde a nível municipal, a Secretaria de Higiene e Saúde do Município 

de Bauru criou, em 1984, a Comissão de Investigação e Análise de Óbitos (CIAO). 

Esta comissão recolhia mensalmente todas as cópias das declarações de óbitos 

ocorridos no Município que, após serem codificadas, eram classificadas e separadas 

segundo os diferentes programas da Secretaria. 

A prioridade dada ao Programa de Defesa de Vida das Crianças motivou 

a investigação das causas de óbito das crianças que ocorreram no Município. Os 

óbitos referentes a crianças menores de um ano eram investigados individualmente 

por meio de levantamentos de prontuários hospitalares, laudos de necropsia, 

entrevistas com os familiares dessas crianças e também com os médicos que as 

atenderam11
• 

A redução da mortalidade infantil observada na cidade, de 36,9/1000 NV 

em 1984 para 19,2/1000 NV em 1987, revelou a importância relativa de algumas 
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. causas de óbito pouco consideradas anteriormente. Assim, a proporção dos óbitos 

de crianças menores de um ano de idade atribuídos à malformação congênita, 

:aumentou de 9,4%, em 1984, para 18,9% em 198711
• 

Em 1986, os epidemiologistas obsetvaram que os óbitos causados por. 

malformação congênita concentravam-se nos meses de maio, junho e julho. Como 

em setembro e outubro de 1985 havia sido registrada uma epidemia de rubéola, 

segundo informações do Centro de Saúde I de Bauru, levantou-se a possibilidade 

de uma associação entre a ocorrência desses óbitos por malformação congênita e 

a epidemia11
• 

A hipótese formulada pelos epidemiologistas desencadeou uma discussão 

entre os responsáveis pelas políticas da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru 

a respeito da pertinência de um programa de controle da SRC. Antes do 

planejamento de programas é necessário, sem dúvida, um conhecimento adequado 

da situação sobre a qual se busca intetvir. 

Apesar de a rubéola não ser uma doença de notificação compulsória, alguns 

setviços públicos de saúde, principalmente os da Secretaria de Estado da Saúde, 

registram os casos de rubéola atendidos em suas unidades. Como não houve 

nenhum incentivo no sentido de se aperfeiçoar as notificações da rubéola, acredita-se 

que os dados coletados nos setviços de saúde de Bauru nesses anos representavam 

a tendência da doença, mesmo que subnotificada. 

A análise da mortalidade infantil na cidade, baseada em dados coletados 

pela própria Secretaria Municipal, mostrou uma tendência à queda do coeficiente 

de mortalidade infantil. Mas, a taxa de natimortalidade, em 1985 e 1986, não 

acompanhou a mesma tendência do coeficiente de mortalidade infantil, aumentando 

de 11,6/1000 NV+NM (nascidos vivos + nascidos mortos) em 1984 para 15,0/1000 

NV + NM em 1985 e 1986. Ec;te coeficiente retornou ao nível anterior em 1987, -

apresentando 12,1/1000 NV + NM (Gráfico 8)11
• Apesar do natimorto ser uma das 
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entidades apontadas como resultante de uma infecção fetal pelo vírus da rubéola, 

é difícil a avaliação destes eventos, uma vez que não foram diagnosticados 

etiologicamen te. 

GRÁFICO 8 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL, NEONATAL 
E NATIMORTALIDADE, 1984-1987, BAURU 
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Fonte: CAPISTRANO, D.C.F. et ai. Vencendo a mortalidade infantil. In: CAPISTRANO, D.C.F. & PIMENTA, 
L. Saúde para todos: um desafio no município. So Paulo. Ed.Hucitec. 1988. 

Menos de 1% dos casos de malformações congênitas detectados ao 

nascimento de crianças são atribuídos à infecção pela rubéola5
• Além disso, a 

malformação congênita grave, potencialmente fatal, representa apenas uma pequena 

parcela das manifestações clínicas da SRC. Assim, avaliar o resultado de uma 

epidemia de rubéola, focalizando apenas uma das suas manifestações menos 
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freqüentes, levaria a uma distorção do verdadeiro quadro da infecção. 

Uma possível ~pidemia de rubéola, os óbitos causados por malformações 

congênitas e um aumento da taxa de natimortalidade eram as únicas informações 

disponíveis para o dimensionamento da magnitude do problema da rubéola congênita . 

no Município de Bauru. 

Os dados disponíveis mostraram-se insuficientes e pouco esclarecedores da 

situação. Ficou clara a necessidade de desenvolver estudos específicos para uma 

melhor compreensão dos eventos que se supunha estarem relacionados. Alguns 

modelos epidemiológicos foram, então, considerados para explicar os 

questionamentos levantados. 

Neste contexto, os estudos transversais, ou estudos de prevalência, foram 

considerados os mais adequados, por serem basicamente descritivos, ampliando o 

conhecimento existente a respeito da história natural de uma doença e estimando 

a freqüência de eventos de interesse. Neste tipo de estudo, os fatores sob 

investigação nos indivíduos selecionados são observados e medidos num único 

ponto do tempo ou num curto período de tempo. Assim, tanto a exposição como 

o efeito são observados no mesmo momento, são estudos mais adequados para se 

medir os casos existentes, ou seja, os casos prevalentes de doenças. Medem o 

estado de exposição/doença de uma população e não as mudanças que ocorrem 

'd d 4849 na sau e as pessoas ' . 

Os estudos transversais geralmente utilizam amostras da população de base 

e fornecem condições para se estimar parâmetros populacionais48
• 

Segundo Orenstein 73
, mesmo em países que não contam com um programa 

de controle da rubéola congênita, pode-se estimar indiretamente o potencial do 

risco fetal, estimando-se a proporção de mulheres suscetíveis em idade fértil e o 

padrão de fecundidade dessas mulheres. 
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Levando em consideração que a circulação do vírus da rubéola era denunciada 

pelas epidemias que ocorriam na cidade, seria fundamental verificar a presença 

·do outro elo da cadeia do processo da infecção fetal, ou seja, a presença da 

mulher suscetível em idade fértil, condição necessária para a ocorrência de casos 

de SRC. Portanto, a taxa de mulheres suscetíveis em idade fértil é um indicador. 

sensível e decisivo para a formulação de programas de controle da SRC. 

Assim, conjeturou-se que estimar a proporção de suscetibilidade entre as 

gestantes residentes no Município poderia ser um primeiro passo para se dimensionar 

o quadro da rubéola congênita em Bauru. Dado que os casos sub-clínicos representam 

uma porcentagem considerável da infecção, a avaliação sorológica da imunidade 

dessas mulheres oferece uma estimativa mais precisa da magnitude da infecção. 

Em 1967, a Organização Mundial de Saúde (OMS) patrocinou um estudo 

de prevalência de anticorpos de rubéola em mulheres, revelando que na maioria 

dos países da Europa e da América do Norte 50% das meninas entre 6 e 8 anos 

de idade apresentavam sorologia positiva à rubéola; e que dos 17 aos 22 anos de 

idade 80% a 88% delas já apresentavam imunidade. O estudo mostrou também 

que esta proporção se mantém relativamente constante a partir de 22 anos82
• 

Os adultos de países insulares como a Jamaica, Trinidad e a área rural do 

Japão apresentavam, porém, uma proporção maior de suscetibilidade. Em Ohtsu, 

no Japão apenas 38% dos adultos tinham anticorpos contra a rubéola. No Hawaii, 

como nas outras ilhas, cerca de 25% a 50% das pessoas entre 25 e 50 anos de 

idade não tinham imunidade. Estas regiões possivelmente não apresentam populações 

suficientes para manter um estado de endemia da infecção que garanta uma 

imunidade maior nestas populações, como ocorreria se estivessem expostas a 

epidemias freqüentes20
•
54

•
82

• 

Este comportamento é semelhante em países pequenos do Caribe, como 

Jamaica, Trinidad e República Dominicana, onde a proporção de mulheres suscetíveis 
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. na idade fértil é maior do que nos países continentais e extensos20
•
25

•
51

•
53

•
54

•
82

• 

Em países com alta densidade demográfica e intenso movimento migratório 
\ 

como os da África e da Ásia, observou-se que cerca de 95% das mulheres em 

idade fértil apresentavam ir~lUnidade natural81
• Na Arábia Saudita cerca de 91% 

das meninas acima de 13 anos eram soropositivas, cuja taxa não se modificava 

após essa idade39
• Na Etiópia, a taxa era semelhante e em Addis Abeba praticamente 

não havia casos de SRC39
• 

As mulheres em idade fértil residentes em Mar dei Plata, Argentina, são 

suscetíveis à rubéola numa proporção de 11,9%, o que as coloca em risco 

principalmente nos períodos epidêmicos. A incidência de rubéola em gestantes era 

de aproximadamente 8 casos/10.000 gestantes em período não epidêmico, passando 

para 200 casos/10.000 gestantes durante as epidemias, o que aumentava 

consideravelmente o risco de ocorrência de SRC77
• 

Em 1986, Black9
, em um estudo realizado no Brasil, considerou a proporção 

de suscetibilidade entre as mulheres em idade fértil semelhante à encontrada na 

era pré-vacina! nos Estados Unidos. No Recife (PE), a taxa de suscetibilidade era 

de 20,4%; em São Paulo (SP) 13,1 %; no Pará 17,8%; e em Porto Alegre (RS) 

18,4%. Ainda em São Paulo, o estudo patrocinado pela OMS no fim da década 

de 60 encontrou uma imunidade de 80% a 90% em mulheres acima de 15 anos25
• 

Estes dados sugt?rem que seria prioritária a proteção dessas mulheres em idade 

fértil9
• 

A proporção de suscetibilidade entre as mulheres em idade fértil indica 

não apenas o risco de ocorrência de casos de SRC como também mostrou ser 

um parâmetro importante no monitoramento de um programa de controle da SRC. 
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5. OBJETIVOS 

Estimar a taxa de suscetibilidade à rubéola em gestantes residentes no 

Município de Bauru, no período de junho a agosto de 1987. · 

Descrever a população de estudo em relação as seguintes características: 

idade, paridade, número de gestações e idade gestacional. 



MATERIAL E MÉTODO 
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6. MATERIAL E MÉTODO 

6.1. POPULAÇÃO 

O Município de Bauru está situado no centro geográfico do Estado de 

São Paulo, a 324 km de distância da capital. Em 1985, contava com uma população 

de 225.053 habitantes, dos quais 97% eram moradores da área urbana. Criado há 

cerca de 90 anos como um dos pólos de povoamento do interior do Estado, 

tornou-se centro de convergência de linhas ferroviárias e metrópole do sertão 

paulista. Sendo sede de região administrativa de cerca de 20 municípios, Bauru 

tem na prestação de serviços a base da sua economia e é um centro de comércio, 

educação de nível superior e de assistência médica especializada11
• 
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6.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Considerando o objetivo desta pesquisa (estimar a prevalência de anticorpos 

contra o vírus da rubéola ein gestantes), foi planejado um estudo transversal. Como 

a infecção pelo vírus da rubéola induz à formação de anticorpos tipo IgG, que 

costumam apresentar longa duração, os estudos de soroprevalência podem revelar 

a experiência de uma população em relação à infecção até o momento da coleta 

do exame. Os estudos sorológicos são fundamentais na avaliação de infecções que 

apresentam casos assintomáticos, como a rubéola. 

A partir do isolamento do vírus da rubéola, em 1962, foram desenvolvidos 

testes para detecção de anticorpos específicos. Em 1967 ·foi descrito o teste de 

inibição de hemaglutinação que, além de ser logisticamente simples, não apresentava 

variação importante dos títulos quando realizado em diferentes laboratórios do 

mundo, permitindo a sua comparação. Apresentou alta sensibilidade e especificidade 

em relação ao teste de neutralização, considerado teste padrão e foi o teste 

selecionado pela OMS nos estudos de soroprevalência em diversos países5
• 

Atualmente, os testes imunoenzimáticos, de imunotluorescência indireta e 

radioimuno-ensaio, são considerados mais sensíveis que o teste de inibição de 

hemaglutinação, além de serem de execução mais rápida e simples46
• O teste da 

inibição da hemaglutinação ainda é muito usado nos laboratórios brasileiros, tendo 

em vista a disponibilidade de equipamento, de pessoal treinado e seu baixo custo. 

6.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Estudos para se conhecer o padrão de infecção na população geral 
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_ implicariam custosos levantamentos soro lógicos; . da mesma . forma, o quadro da 

rubéola congênita requer um sistema de detecção ainda não disponível na cidade. 

· · _Portanto, a população ·· de gestantes poderia ser o desencadeador dos demais estudos 

na avaliação da magnitude da infecção da rubéola. 

Como o objetivo deste trabalho é conhecer o perfil imunitário à rubéola 

das mulheres em idade fértil residentes no Município de Bauru possivelmente 

expostas à infecção por rubéola nos meses anteriores, elegeu-se o grupo de gestantes 

como aquele que não apenas melhor representa o grupo pretendido mas que, 

fundamentalmente, é o grupo de risco para o desencadeamento da rubéola congênita. 

Além disso, este grupo apresenta facilidades operacionais para . pesquisa, pois, 

geralmente, procuram assistência pré-natal. 

As gestantes, juntamente com as crianças no primeiro ano de vida, formam 

o grupo populacional mais acessível em Saúde Pública. Embora dependendo da 

qualidade do atendimento em saúde, este grupo caracteriza-se por freqüentar os 

serviços por período relativamente longo e com consultas de retornos sistemáticas. 

A informação da Secretaria de Higiene e Saúde de Bauru que estimava 

em cerca de 90% a cobertura de atendimento pré-natal pela rede pública no 

Município, e o processo de integração dos vários serviços de saúde consolidaram 

a opção por este grupo de estudo. 

Buscando atingir a meta estabelecida, planejou-se uma série de atividades de 

esclarecimentos (depoimentos à imprensa e palestras em igrejas. escolas e nos serviços 

de saúde). O compromisso dos responsáveis pelas instituições envolvidas em operacionalizar 

a execução foi facilitada, de certa forma. pela-; discussões sobre a municipalização e 

integração dos serviços públicos de saúde que eram desenvolvidas na ocasião. 

Dado que as gestantes senam selecionadas durante a consulta de rotina, 

procedeu-se a um treinamento de todos os funcionários das unidades de saúde, 
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. principalmente aqueles encarregados da coleta de sangue, uma vez que foram 

utilizados tubos tipo "Vacutainer" que não eram usados rotineiramente. 

\ 

6.4. TAMANHO DA AMOSTRA 

Considerou-se que o conjunto de gestantes que comparece aos serviços 

públicos de saúde do Município de Bauru seria uma população hipotética que em 

relação aos aspectos relevantes que, interfeririam no estudo, apresentam as mesmas 

condições da população de estudo. 

Dessa população hipotética da demanda do atendimento de pré-natal foi 

selecionada uma amostra casual simples. 

Levando em conta os resultados de trabalhos realizados no país que 

mostraram cerca de 80% da população geral com anticorpos específicos para 

rubéola até os 18 anos de idade, calculou-se o tamanho da amostra, estimando-se 

uma prevalência de 80% (p=0,80) de mulheres imunes no grupo de estudo85
• 

Aceitando-se um erro máximo de amostragem de 3% (d=0,03) e um nível de 

confiança de 95% (z=l,96), o número de gestantes (n) necessário seria 

aproximadamente de 683, conforme a seguinte fórmula 19
: 

n= 
p. g. z2 = 0.80 . 0.20 . 1.962 

d2 0.032 = 683 

6.5. SELEÇÃO DAS GESTANTES 

Admitindo-se que a ocorrência de gestações, em condições normais, sofra pouca 
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. influência de fatores sazonais como estações do ano, clima, temperatura ambiente, 

atividades escolares, e feriados, decidiu-se selecionar todas as gestantes que 

integrariam o grupo de pesquisa durante um único período do ano. Considerando-se 

a demanda dos anos anteriores, avaliou-se que toda clientela a de pré-natal que 

comparecesse às consultas de rotina durante um período aproximado de um mês· 

forneceria um número de gestantes suficiente para atender o exigido pelos 

procedimentos de amostragem. Assim, integrariam o grupo de estudo todas as 

gestantes atendidas no período de junho a julho de 1987 nos serviços de pré-natal 

dos 13 Núcleos de Saúde da Secretaria de Higiene e Saúde do Município de 

Bauru (NS), três Centros de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo (CS) e um Posto de Atendimento Médico do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS). Após receberem informações a respeito 

da pesquisa, as gestantes respondiam a um questionário sumário e, desde que 

concordassem, eram submetidas à coleta de sangue. 

6.6. COLETA DE MATERIAL 

A coleta de sangue foi realizada por meio de punção venosa braquial com 

tubos tipo "vacutainer" secos. O soro após separação foi armazenado a 20°C 

negativos no Instituto Adolfo Lutz de Bauru. As amostras de soro foram 

transportadas em caixas térmicas para a seção de Virologia do Instituto Adolfo 

Lutz de São Paulo*, onde foram analisadas. Realizou-se o teste de inibição de 

hemaglutinação, considerando-se teste com resultado positivo aquele com título 

específico de anticorpos 2! 1:8. 

Mary Sakuma- Chefe da Seção de Doenças exantémicas do Setor de Virologia do Instituto Adolfo 

Lutz de São Paulo. 
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7. RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Foram entrevistadas 689 gestantes que freqüentaram os serviços públicos 

de saúde do Município de Bauru nos meses de junho, julho e agosto de 1987. O 

período da pesquisa foi ampliado até o mês de agosto, dado que algumas gestantes 

tiveram suas consultas de rotina canceladas durante o mês de julho devido ao 

período de férias dos médicos nas unidades de saúde. Muitas gestantes já estavam 

a par do estudo através da imprensa e não houve recusa. 

Na população pesquisada, a maioria das gestantes estava na faixa etária de 

15 a 34 anos de idade, representando 93,2%. O grupo etário que mais contribuiu 

para composição do grupo de estudo foi o de 20 a 24 anos com 35,4%. Do total 

das gestantes, apenas 1,0% tinham menos de 15 anos e 5,8% 35 anos e mais de 

idade (Gráfico 9). 

Do conjunto estudado, 251 (36,4%) eram primigestas, 193 (28,0%) 

secundigestas e 128 (18,6%) tercigestas, somando um total de 83,0%. As gestantes 

com 4 gestações ou mais representaram 17,0% (Gráfico 10). 
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GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES POR IDADE, BAURU, 
JUNHO-AGOSTO, 1987. 
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GRÁFICO 10 -DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES POR N° DE GESTAÇÕES, 
BAURU, JUNHO-AGOSTO, 1987. 
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As mulheres nulíparas representaram 39,5%, enquanto as primíparas e as 

secundíparas contribuíram com 30,0% e 18,9% respectivamente (Gráfico 11). No 

conjunto, essas mulheres formaram 88,4% das gestantes que compareceram aos 

serviços de pré-natal durante o período de estudo. 

GRÁFICO 11 -DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES POR PARIDADE, BAURU, 
JUNHO-AGOSTO, 1987. 
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Em relação à idade gestacional, a maioria das mulheres encontrava-se no 

terceiro trimestre da gestação, representando 53,6%. Aquelas no segundo trimestre 

formaram 36,1% e apenas 10,3% delas estavam no primeiro trimestre da gravidez 

(Gráfico 12). 



7 . RESULTADOS E COMENTÁRIOS 66 

GRÁFICO 12 -DISTRIBUIÇÃO DE GESTANTES POR IDADE 

GESTACIONAL, BAURU, JUNHO-AGOSTO, 1987. 
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A maioria das gestantes do grupo de estudo revelou ser primigesta e 

nulípara, representando cerca de 40,0% do grupo. 

Das 689 gestantes que se submeteram ao teste de inibição de hemaglutinação 

para detecção de anticorpos contra a rubéola, 67 gestantes (9,7%) apresentaram 

título de anticorpos específicos menor que 1:8 - nível considerado não protetor 

- sendo, portanto, consideradas suscetíveis à rubéola. 

A suscetibilidade se distribuiu proporcionalmente à composição etária das 

mesmas. Assim, 84,8% das mulheres suscetíveis encontram-se no grupo mais 

numeroso da amostra, ou seja, entre 15 e 29 anos de idade. Apenas uma gestante 

(1 ,5%) com idade abaixo de 15 anos foi considerada suscetível e todas as mulheres 

acima de 35 anos foram consideradas imunes. 
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Considerando a proporção de suscetibilidade em cada estrato etário, 

obsetvou-se que a proporção geral de 9,7% encontrado globalmente não se modifica 

substancialmente entre as diferentes faixas etárias, com exceção do grupo acima 

de 35 anos constituído na sua totalidade de mulheres imunes. Assim, eram suscetíveis 

14,3% das mulheres menores de 15 anos; 10,6% entre 15 e 19 anos de idade;. 

9,1% entre 20 e 24 anos de idade; 11,3% entre 25 e 29 anos de idade; e 10,6% 

entre 30 e 34 anos de idade (Tabela 1 ). 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES POR FAIXA ETÁRIA1 E 
SOROLOGIA PARA RUBÉOLA. BAURU, JUNHO-AGOSTO, 
1987. 

Faixa Etária 
Sorologia para rubéola 

TOTAL 
Positivo Negativo 

Menos 15 anos 6 (85,7)2 1 (14,3) 7 (100,0) 

15 - 19 anos 144 (89.4) 17 (10,6) 161 (100,0) 

20 - 24 anos 221 (90,9) 22 9,1) 243 (100,0) 

25 - 29 anos 133 (88,7) 17 (11,3) 150 (100,0) 

30 - 34 anos 76 (89.4) 9 (10,6) 85 (100,0) 

35 anos e mais 40(100,0) 40 (100,0) 

TOTAL 620 (90,4) 67 (9,6) 686 (100,0) 

1 Três gestantes sem infom1ação sobre idade. 

2 Os números entre parênteses são porcentagens. 
x 2 = 5,28 p = o,382 
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A suscetibilidade se distribui, também, proporcionalmente ao tamanho da 

população segundo a idade gestacional, da seguinte forma: apenas 1,0% entre as 

· 71 mulheres que se encontravam no primeiro trimestre; 3,2% entre as 249 que 

estavam no segundo trimestre; e 5,5% entre as 369 mulheres no terceiro trimestre 

da gravidez, somando 9, 7%. no conjunto. Considerando a suscetibilidade em cada 

estrato, observou-se que essa proporção se mantém relativamente constante, ou 

seja, 9,9% no primeiro trimestre, 8,8% no segundo e 10,3% no terceiro trimestre 

de gravidez (Tabela 2). 

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES SEGUNDO IDADE 

GESTACIONAL E SOROLOGIA PARA RUBÉOLA BAURU, 
JUNHO-AGOSTO, 1987. 

Trimestre da Sorologia para rubéola 

gravidez Positiva 

Primeiro T1 64 (90,1)4 

Segundo T2 227 (91,2) 

Terceiro y3 331 (89,7) 

TOTAL 622 (90,3) 

1 Até a 12a semana de gravidez. 

2 Da 13a semana até a 27a semana de gravidez. , 

3 A partir da 28a semana de gravidez. 

4 Os números entre parênteses são porcentagens. 
x 2 = 1.100 p = o.sn 

Negativa 

7 (9,9) 

22 (8,8) 

38 (10,3) 

67 (9,7) 

TOTAL 

71 (100,00) 

249 (100,00) 

369 (100,00) 

689 (100,00) 

Em relação ao número de partos, observou-se que as gestantes nulíparas 

contribuíram com 3,5% do conjunto de gestantes suscetíveis, enquanto 3,0%, 2,2% 

e 1,1% foram observadas respectivamente entre as primíparas, secundíparas e as 

que tiveram 3 ou mais partos. Considerando, porém, a proporção de suscetibilidade 
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. em cada estrato, verificou-se que ela se mantém relativamente constante, ou seja, 

8,8% entre as nulíparas, 10,1% entre as primíparas, 11,5% entre as secundíparas 

·e 9,6% entre as que .referiram ter tido 3 ou mais partos (Tabela 3). 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES POR PARIDADE E 
SOROLOGIA PARA RUBÉOLA, BAURU, 

JUNHO-AGOST0,1987. 

Paridade 
Sorologia para rubéola 

TOTAL 
Positivo Negativo 

nulípara 248 (91,2) 24 (8,8) 272 (100,0) 

I para 186 (89,9) 21 (10,1) 207 (100,0) 

II para 115 (88,5) 15 ( 11,5) 130 (100,0) 

III+para 73 (91,2) 7 (8,8) 80 (100,0) 

TOTAL 622 (90,3) 67 (9,7) 689 (100,0) 

Os números entre parênteses são porcentagens 
X2 = 0,867 p = 0,833 

O número de gestações não parece ter influência decisiva no nível de 

suscetibilidade, assim, 8,7% das gestantes primigestas e as secundigestas eram 

suscetíveis, 13,2% eram tercigestas, 14,6% quartigestas e 7,9% declararam ter tido 

5 ou mais gestações. Ao; proporções das gestantes suscetíveis são semelhantes 

quando estratificadas por número de gestações. (Tabela 4). 
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TABELA 4 · DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES SEGUNDO NÚMERO DE 
GESTAÇÕES E SOROLOGIA PARA RUBÉOLA BAURU, 
JUNHO-AGOSTO, 1987. 

Número de Sorologia para rubéola 

gestações Positiva Negativa 

Menos de 3 405 (91,2)1 39 (8,8) 

3 a 5 178 (87,7) 25 (12,3) 

6 a 10 34 (91,9) 3 (8,1) 

11 a16 5(100,0) 5(100,0) 

TOTAL 622 (90,3) 67 (9,7) 

1 Os números entre parênteses são porcentagens. 
x 2 = 2,648 p = o,449 

CÁLCULO DO ERRO DA AMOSTRA 

O erro padrão foi estimado segundo a seguinte fórmula19
: 

onde 

\;;-;
v~ 

q = 9,7% (resultado da pesquisa) 

p = 1 - 'q = 90,3% 

n = 689 (tamanho da amostra na pesquisa) 

âp = 1 o,9o3 . o,o97 = o.o1143 .. 1,14% 

\/ 689 -1 

TOTAL 

444 (100.0) 

203 (100,0) 

37 (100,0) 

689 (100,0) 
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A prectsao ctetmida como aceitável. no momento do planejamento da 

amostra correspondia a um erro padrão de : 

Gp = r= v = 0,015 .. 1,50% 

Portanto, o erro amostrai do procedimento, 1.14%, foi menor que o 

planejado. Em 95% dos casos, a margem do erro seria menor do que o erro 

aceito no planejamento da amostra. ou seja, de 1,50%. 

A estimativa por intervalo de confiança foi calculada através da fórmula: 

!C (P:95%) = p ± I t F -v p . q +_I J 
n-1 2n 

= 0,903 ± ( 1,96 X 1 X 0,011 + 0,000715) 

= 0,903 ± 0,023 

IC (P:95%) = [0,880;0,926] 

Concluiu-se que, com uma confiança de 95%, a verdadeira taxa de imunidade 

das gestantes residentes em Bauru, está entre 88,0% e 92,6%. 

As 689 gestantes que fizeram parte da população de estudo reflete, de 

certa forma, o perfil da demanda dos serviços de pré-natal no Município de Bauru, 

basicamente constituído por uma população jovem: 59,9% abaixo de 25 anos, 

primigestas e secundigestas somam 64,4% e as nulíparas e primíparas representam 

69,5% dessas gestantes. 

Aparentemente, os serviços de saúde não conseguem captar a maioria das 
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gestante no início da gravidez: apenas 10,3% conseguem chegar no primeiro 

trimestre. Considerando que 55,5% da demanda foi constituída por mulheres no 

. terceiro trimestre da gestação, possivelmente o total de gestantes no Município 

deva ser constituído, também, por uma proporção semelhante de mulheres no 

primeiro trimestre de gravidez. 

Embora o número de gestações e a paridade sejam eventos relacionados 

à idade da mulher, o padrão imunitário para a rubéola não mostrou esse 

relacionamento. Assim, a proporção de suscetibilidade encontrada no conjunto das 

mulheres não se modificou significantemente com a idade. Da mesma forma a 

idade gestacional também, não alterou o perfil imunitário das gestantes. 

Não houve diferença estatisticamente significante na proporção de gestantes 

suscetíveis em relação à idade, número de gestações, paridade e idade gestacional 

(Gráfico 13). 

Considerando que das 67 gestantes suscetíveis do estudo, 25 encontravam-se 

até a 223 semana de gestação, pode-se estimar que elas correram risco de infecção 

fetal. As 7 gestantes com idade gestacional até a ga semana apresentaram risco 

de cerca de 85%. As 6 mulheres que se encontravam entre a 133 e a 163 semana 

e as demais 12, entre a 173 e a 223 semana, correram risco de infecção fetal de 

60% a 25%6,38,41,92. 
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GRÁFICO 13 -DISTRIBUIÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À RUBEOLA DAS 
GESTANTES, SEGUNDO IDADE, N° DE GESTAÇÕES, 
PARIDADE E IDADE GESTACIONAL, BAURU , 
JUNHO-AGOSTO, 1987. 
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Dado que a epidemia da rubéola apresenta um comportamento mais 

progressivo que, por exemplo, as epidemias de sarampo, que costumam ser ma1s 

explosivas, pode-se especular que mesmo as gestantes que tinham ultrapassado o 

período crítico da gestação no momento da pesquisa foram expostas ao risco de 

contrair a infecção durante os primeiros meses dessas gestações. Além disso, 

considerando que 67,2% das gestantes suscetíveis eram nulíparas ou primíparas, 
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ou seJa, a maioria delas com muitas chances de engravidar novamente, essas 

mulheres estiveram expostas ao risco durante a gestação atual e, possivelmente, 

retornarão ao grupo , de risco nas futuras gestações. 

A proporção de cerca de 10,0% de suscetibilidade encontrada em todos 

os grupamentos de gestantes, independentemente de idade, número de gestações, 

paridade e idade gestacional, constitui o grupo de mulheres que foram e continuam 

expostas ao risco em função da variação da incidência da rubéola na comunidade 

e da taxa de fecundidade dessas mulheres. 

Além disso, considerando que os serviços de saúde do Município não 

conseguem detectar a maioria das gestantes no primeiro trimestre de gravidez e 

que, possivelmente, este número seja da mesma magnitude daquelas que compõem 

o terceiro trimestre, cerca de 370 mulheres, o número de gestantes suscetíveis 

esperado seria da ordem de 38 e não apenas 7, como detectado na população 

estudada. Neste contexto, o risco de infecção fetal poderia ser maior do que o 

estimado na amostra. 

Essa proporção de suscetibilidade entre as gestantes num período 

possivelmente pós-epidêmico reforça a teoria que a rubéola apresenta alguma 

dificuldade em infectar todos os suscetíveis até a idade fértil, deixando um "resíduo" 

de suscetibilidade entre os adultos. A imunidade de 90% das gestantes, que se 

distribui homogeneamente entre os diferentes grupos etários, reforça a hipótese 

de uma epidemia recente de rubéola na cidade, apontada pelos epidemiologistas 

do Município11
• É possível que esta porcentagem seja menor nos períodos 

interepidêmicos. Esse nível de suscetibilidade é aparentemente constante e 

dificilmente seria eliminado naturalmente, sem uma intervenção artificial. 

A epidemia de 1964 nos Estados Unidos promoveu a soroconversão de 

apenas 3,8% das 28,1% das mulheres em idade fértil que eram suscetíveis antes 

da epidemia. Em Israel, cerca de 12% a 15% das mulheres em idade fértil 
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continuavam suscetíveis um ano após o fim da epidemia de 1972, proporção muito 

semelhante à observada em períodos não epidêmicos89
•
93

• 

Este resíduo de suscetíveis entre as gestantes residentes no Município de 

Bauru não conseguiu se e,sgotar apesar dos ciclos regulares de epidemias que 

devem ter ocorrido em anos precedentes na cidade. Aparentemente, o Brasil 

apresenta ciclos regulares de epidemia a cada 5 a 9 anos, como nos países do 

hemisfério norte85
• 

A proporção de aproximadamente 10,0% de suscetíveis encontrada nas 

gestantes deve refletir o resíduo de suscetibilidade não apenas das mulheres em 

idade fértil como, também, da população geral nessas faixas etárias. Este padrão 

imunitário resultaria da interação e da dinâmica de transmissão do vírus da rubéola 

com os diferentes subgrupos populacionais da cidade de Bauru. 

A eliminação desse resíduo, que deve ser o objetivo de um programa de 

controle da rubéola congênita, só poderia ser alcançada artificialmente, com a 

intervenção de um programa de vacinação. O grande desafio é obter o máximo 

de efetividade na redução do conjunto(pool) de suscetíveis principalmente entre 

as mulheres em idade fértil. 

Tendo em vista estas características epidemiológicas da infecção da rubéola, 

é importante ressaltar que as estratégias de controle devem levar em conta a 

necessidade de um sistema de vigilância que tenha condições de monitorar a 

formação desse resíduo de suscetíveis por um período de tempo suficiente que 

contemple pelo menos as duas gerações de indivíduos envolvidos. 

Além disso, a disponibilidade de recursos deve nortear a estratégia do 

programa, principalmente em relação à seleção do grupo alvo da intervenção. A 

dificuldade no acompanhamento da imunidade na população toda pode levar os 

administradores de saúde a implementar um programa menos ambicioso, porém 
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com menos chance de modificar a estrutura imunitária da população. Assim, a 

vacinação do grupo de maior risco, as mulheres em idade fértil, protegeria num 

prazo relativamente curto os fetos de se infectarem. 

A disponibilidade de recursos e de um sistema de vigilância fortalecido 

pode ampliar os objetivos, partindo para uma política de eliminação do agente 

etiológico através da vacinação das crianças, consideradas fonte de infecção com 

todas as implicações epidemiológicas esperadas. 

As experiências iniciais, americana e inglesa, não chegaram a resultados 

satisfatórios com a utilização de estratégias isoladas. Atualmente, a maioria dos 

países desenvolvidos com programas de controle da SRC implementam estratégias 

que objetivam a eliminação do vírus através de cobertura vacina) efetiva de cerca 

de 95% em todas as faixas etárias, crianças e adolescentes e, inclusive, a das 

mulheres em idade fértil, como recomendam os modelos preditivos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando, em 1941, Gregg levantou a primeira suspeita de associação entre 

catarata congênita e uma doença "banal" das crianças - a rubéola - estava 

revelando apenas uma pequena amostra do verdadeiro quadro do desastre provocado 

pela doença. 

Mais de duas décadas de diferentes tentativas de controle da síndrome da 

rubéola congênita (SRC) confirmaram que o avanço do conhecimento científico 

da melhoria do sistema de saúde e, portanto, da vigilância epidemiológica ampliaram 

os diferentes aspectos da SRC. Sabe-se, agora, que a rubéola não é apenas uma 

doença que provoca graves danos ao feto: a rubéola produz danos à criança, em 

geral imperceptíveis ao nascimento, que comprometem definitivamente o seu futuro, 

como a surdez, baixo rendimento escolar, alterações endócrinas, retardo mental e' 

distúrbios de comportamento. 

A prática dos programas de controle da SRC mostrou que a epidemiologia 

da rubéola é muito mais intrigante e caprichosa do que se supunha anteriormente. 
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. As diferentes estratégias abordadas, incansavelmente ajustadas e readaptadas nestes 

últimos 20 anos, revelaram a inexistência de mágicas para o controle da rubéola 

· congênita. Independentemente do grupo populacional escolhido como alvo das 

a~ões, todos os indivíduos ~esse grupo alvo devem ser protegidos. Assim, a 

abordagem da vacina~ão universal não conseguiu atingir o seu objetivo, uma vez 
' \ . 

que não incluiu o grupo de mulheres em idade fértil, como alvo de . interven~ão. 

A prote~ão dirigida somente a este grupo de mulheres também, não foi suficiente 

para que a SRC fosse eliminada. 

Hoje, é reconhecida a exigência de altíssima cobertura vacina! em todas as 

coortes de crian~as e adolescentes para que estejam devidamente protegidas ao 

atingir a idade fértil. Paralelamente, sabe-se que é preciso proteger também as 

mulheres em idade fértil em sua totalidade até que todas as coortes de indivíduos 

imunizados atinjam a idade fértil. 

A constata~ão da necessidade de imunizar todos os indivíduos, contudo, é 

uma dificuldade adicional para o controle da SRC. Aparentemente, o efeito indireto 

proporcionado pela vacina~ão é mínimo. A quebra da cadeia de transmissão da 

infec~ão só ocorreria quando se alcan~asse 90% a 95% de imunidade efetiva, o 

que significa a vacina~ão individual de toda a popula~ão suscetível. 

A vacina contra a rubéola é considerada altamente eficaz, mas alguns 

indivíduos vacinados podem perder a imunidade - e outros podem, mesmo, recusar 

a vacina por indica~ão médica ou motivos religiosos, por exemplo. Por isso, um 

programa com meta de alta cobertura vacina! requer um sistema de vigilância 

compatível. Ao mesmo tempo, a peculiaridade da decisão de vacinar contra a 

rubéola - proteger os fetos - atribui grande responsabilidade aos administradores 

de saúde e epidemiologistas, pelo possível comprometimento de gera~ões 

indiretamente envolvidas. 
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A proposta de implementação de um programa de controle da SRC em 

um país em desenvolvimento, como o Brasil, requer análise técnica cuidadosa sobre 

as reais possibilidades . de se atingir os objetivos propostos e, especialmente, sobre 

a manutenção das posições atingidas. O sistema deve ser suficientemente ágil e 

flexível, de forma a garantir as intervenções, sempre que necessárias. 

O diagnóstico da rubéola congênita, por suas próprias características de 

polimorfismo, exige a integração de vários serviços, como assistência pré-natal, 

assistência à criança, hospitais de referência de pediatria, serviços de atendimento 

à criança portadora de deficiências auditivas e oculares e serviços de cardiologia. 

Além destes, os laboratórios de sorologia são decisivos não apenas para diagnóstico 

de quadros clínicos suspeitos de rubéola congênita mas também na diferenciação 

dos quadros exantemáticos, principalmente o sarampo. 

Além disso, a vacinação de populações de faixas etárias tradicionalmente 

não incluídas nos programas de vacinação de rotina implicam a criação de novas 

estruturas que proporcionem o acesso a estes grupos. 

A mobilização da população é outro desafio na busca da imunidade 

pretendida. A rubéola e a rubéola congênita enfrentarão o descaso da população: 

pela aparente "banalidade" da infecção pós-natal; e pela aparente raridade da SRC 

e, ainda, pelo desconhecimento da população leiga e dos próprios profissionais de 

saúde sobre a verdadeira magnitude da SRC. 

Cumprir um programa de controle da SRC em um país em desenvolvimento 

é desafio que precisa levar em conta as prioridades definidas de Saúde Pública e, 

sobretudo, a exeqüibilidade administrativa e organizacional para alcançar e manter 

esse objetivo. 

O sucesso desses programas em países desenvolvidos, a disponibilidade de 

uma vacina eficaz e a cultura da "grandes vacinações em massa" já incorporada 
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pela população tornam a perspectiva de controlar as doenças imunopreveníveis, 

· entre elas a rubéola, extremamente atraente, embora algumas vezes seja utilizada 

· de forma indevida e pouco criteriosa. 

Entretanto, a execução de uma proposta teórica é outra "ciência", muito 
\ 
' 

mais complexa, imprevisível, tortuàsa e nem sempre gratificante. Como diz Hill:· 

"Todo trabalho científico é incompleto e sujeito a decepções e alterações decorrentes 

dos novos conhecimentos. Mas isso não nos dá liberdade de ignorar o conhecimento 

já adquirido e nem de adiar a ação necessária num determinado momento"42
• 

Executar um programa de vacinação depende de decisão política que, para 

chegar ao objetivo desejado, deve resultar da participação dos pesquisadores e dos 

administradores de saúde para que sejam aplicadas as estratégias mais adequadas 

às diferentes necessidades e condições de cada localidade do país. 

A implementação de um projeto de avaliação do risco da rubéola congênita 

proporciona uma oportunidade de reflexão sobre a prática da vacinação como 

instrumento de Saúde Pública no controle de doenças transmissíveis. Um programa 

dessa natureza cria uma necessidade da aliança íntima entre o nível técnico-científico 

e o nível operacional. A política de municipalização garante a autonomia dos 

municípios na sua decisão de controlar os seus agravos, porém, o apoio dos níveis 

estadual e federal é decisivo para que se atinja o controle dessa infecção de 

maneira organizada, coordenada e responsável. 
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9. CONCLUSÕES 

Atendendo ao objetivo do trabalho de conhecer a suscetibilidade das 

gestantes residentes no Município de Bauru em junho e agosto de 1987, concluiu-se 

que: 

1. A proporção de suscetibilidade à rubéola dessas gestantes foi de 9,7% 

e com uma confiança de 95%, pode-se dizer que esta taxa encontra-se 

entre os seguintes valores: 7,4% e 12,0%. 

2. Não houve diferença na proporção de gestantes suscetíveis à rubéola 

em relação à idade, paridade, número de gestações e idade gestacional. 

Outros fatos que não se constituíram no objeto deste trabalho, são 

significativos e podem ser considerados subsídios para intervenções em Saúde 

Pública: 
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1. o nível de imunidade à rubéola atinge o seu patamar quando a 

população alcança a idade fértil e se mantém relativamente constante 

a partir desse período. 

2. o resíduo de suscetibilidade formado pela interação dos fatores 

intrínsecos do agente etiológico e principalmente do comportamento 

humano é semelhante na maioria dos países e se modifica discretamente 

mes.mo após as epidemias. 

3. considerando que a SRC é o resultado direto da presença desse bolsão 

de suscetibilidade entre as mulheres em idade fértil, uma intervenção 

vacina! deve ter o objetivo de diminuir o risco de exposição desse 

grupo, seja pela diminuição da fonte de infecção, pela vacinação de 

crianças pré-escolares e escolares, seja pela diminuição desse grupo de 

suscetibilidade pela vacinação das mulheres suscetíveis em idade fértil. 

4. As experiências em mais de 20 anos na vacinação contra a rubéola, 

concluíram que as estratégias combinadas foram as que melhor 

alcançaram os objetivos de diminuir o número de casos de SRC. 

5. Considerando a extrema complexidade da história natural da rubéola, 

o polimorfismo do quadro clínico da SRC e a necessidade de vacinação 

de praticamente toda população até a idade fértil, o desencadeamento 

de um programa de controle da rubéola congênita parte de alguns 

pressuposto. A existência de um sistema vigilância suficientemente 

fortalecido que garanta não apenas o diagnóstico dos casos de rubéola 

e da SRC como também do monitoramento da imunidade da população 

alvo até as próximas gerações e fundamentalmente de um compromisso 

técnico-político que garanta a continuidade do programa a longo prazo. 
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"The picture of scientific method drafted by modem philosophy is 

very different from traditional conceptions. Gane is the ideal of the 

scientist who knows the absolute truth. The happening of nature 

are like dice rather than like revolving stars; they are controlled by 

probability laws, not by causality and the scientist resembles a 

gambler more than a prophet". 

Reichenbach H.83 
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