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RESUMO 
 
De Souza Oliveira, Silas. Estudo transversal de soroprevalência de anticorpos 
contra os poliovírus sorotipos 1 e 3 em pacientes HIV positivos do estado do 
Rio de Janeiro. 2019.Dissertação de Mestrado em Medicina (Neurologia) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 

A Poliomielite encontra-se em fase final do processo de erradicação. Em regiões 

onde a doença já foi eliminada, é imprescindível a manutenção de altas taxas de 

cobertura vacinal para impedir a circulação dos Poliovírus (PV). Indivíduos 

portadores de imunodeficiência podem, potencialmente, apresentar respostas 

inadequadas à vacinação, permitindo assim a replicação e excreção continuada dos 

poliovirus para o meio ambiente. Neste contexto, o propósito deste estudo foi avaliar 

o perfil de imunidade humoral contra PV1 e PV3 em população HIV positivo em 

diferentes faixas etárias; conferir o desempenho da Vacina Oral para Poliovírus 

(VOP) em população de risco; bem como, verificar a influência dos níveis de células 

T CD4+ frente aos níveis de anticorpos anti-PV em pacientes HIV positivos. Para 

tanto, amostras séricas enviadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio 

de Janeiro Noel Nutels (LACEN/RJ) foram analisadas no Laboratório de Enterovírus 

da Fundação Oswaldo Cruz, por meio do ensaio de microneutralização e os títulos 

de anticorpos foram analisados frente à contagem de células T CD4 +obtida 

atravésda técnica decitometria de fluxo. Foram analisadas 353 amostras de 

pacientes na faixa etária entre 5 a 60 anos, procedentes de três mesorregiões do 

Rio de Janeiro, das quais 170 (47%) não tinham títulos protetores de anticorpos para 

um ou mais sorotipos de PV; 53 (14,9%) não apresentaram títulos de anticorpos 

protetores para os dois sorotipos; 37 (10,4%) não apresentavam títulos protetores 

para o PV1 e 80 (22,5%) para o PV3. Este estudo permitiu concluir que crianças 

com até 10 anos de idade e positivas para HIV encontram-se imunologicamente 

protegidas para PV1 e PV3; indivíduos HIV positivos acima dos 10 anos de idade 

apresentam baixa proteção imunológica para PV1 e PV3; a memória imunitária dos 

indivíduos vacinados com a VOP reduz significantemente a partir da faixa etária 

acima dos 10 anos de idade e, o nível de imunidade humoral não apresentou 

relação frente a imunidade celular mediante a contagem de células CD4+ na 

população estudada. 

 
Palavras-chave: Poliomielite, HIV, Imunidade, Microneutralização, Vacina, 
citometria de fluxo. 
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ABSTRACT 

 
De Souza Oliveira, Silas. Cross - sectional study of antibodies seroprevalence 
against poliovirus in HIV positive patients from Rio de Janeiro state. 
2019.Dissertation (Master in Medicine - Neurology) - Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2019. 
 
Poliomyelitis is in the final stages of the eradication process. In regions where the 

disease has already been eliminated, it is essential to maintain high vaccination 

coverage rates to prevent the circulation of Poliovirus (PV). Individuals with 

immunodeficiency may present inadequate responses to vaccination, thus allowing 

the replication and continued excretion of polioviruses into the environment. In this 

context, this study aimed to evaluate the humoral immunity profile against PV in HIV 

positive population in different age groups, to verify the performance of the Poliovirus 

Oral Vaccine (OPV) in a population at risk, and verify the influence of CD4 + T cell 

levels against levels of anti-PV antibodies in HIV-positive patients. Serum samples 

sent offered by Noel Nutels Central Laboratory of Public Health (LACEN / RJ) were 

analyzed at the Enterovirus Laboratory of the Oswaldo Cruz Foundation by 

microneutralization tests. Antibody titers wereanalized relatively to the CD4 + T cells 

counting by flow cytometry. A total of 353 samples of patients aged 5 to 60 years, 

from three mesoregions of Rio de Janeiro, were analyzed, of which 170 (47%) had 

no protective antibody titers for one or more PV serotypes; 53 (14.9%) had no 

protective antibody titers for the two serotypes; 37 (10.4%) presented no protective 

titers for PV1 and 80 (22.5%) for PV3. This study allowed the conclusion that children 

up to 10 years of age and positive for HIV are immunologically protected for 

poliomyelitis; HIV positive individuals over 10 years of age have low immunological 

protection for PV1 and PV3; the immune memory of individuals vaccinated with OPV 

reduced significantly from the age group above 10 years of age, and the humoral 

immunity level did not show a relation to the cellular immunity by counting CD4 + 

cells in the study population. 

 

Keywords: Poliomyelitis, HIV, Immunity, Microneutralization, Vaccine, flow 

cytometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais da poliomielite 

 

A erradicação da varíola, em 1979, foi a base para o controle da 

poliomielite nas Américas em 1988, motivando a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a lançar a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite (da 

língua inglesa “Polio Eradication IniciativeGlobal” GPEI), recomendou como 

estratégia a vacina oral atenuada para poliomielite (VOP) no calendário básico 

infantil e em campanhas anuais(KEW et al., 2005). 

A VOP é considerada a principal estratégia para a erradicação global 

dos poliovírus selvagens(PVS). Nesse processo, a VOP teve um papel 

fundamental tanto pela facilidade de sua administração, favorecendo altas 

taxas de cobertura vacinal, como também pela maior disseminação do vírus 

vacinal pela via fecal-oral(CARVALHO; WECKX, 2006). De acordo com 

relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), sua utilização em 

campanhas de imunização em massa reduziu a incidência global da 

poliomielite em até 99,99%, restringindo a circulação do PVS a países da África 

ocidental e o sul da Ásia (MOTURI et al., 2014). Desde 2012, apenas PVS tipo 

1 tem sido detectado e apenas dois países considerados endêmicos para a 

poliomielite: Afeganistão e Paquistão (WHO, 2016). 

Embora considerada segura, o uso da VOP pode estar associado à rara 

emergência de PV derivados das vacinas (PVDV) entre os receptores da 

VOPimunologicamente normais, seus contatos e pessoas com 

imunodeficiência (especialmente imunodeficiência primária). Os PVDVs são 

amostras de poliovírus que sofreram mutações genéticas a partir da cepa 

contida na VOP. Indivíduos portadores de imunodeficiência na produção de 

anticorpos podem favorecer o aparecimento de PVDVs por permitirem uma 

replicação prolongada dos poliovirus com o consequente acúmulo de mutações 

(ASTURIAS et al., 2006). Os PVDVs podem ocasionar surtos da doença em 

áreas com baixa cobertura vacinal, representando um desafio à erradicação 

(KEW et al., 1998). 
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Apesar do risco de efeitos adversos à vacina ser elevado em 3.200 

vezes em pacientes com imunodeficiência primária (KEW et al., 1998), um 

estudo realizado na África do Sul com 164 crianças portadoras do vírus da 

iminodeficiência humana (da língua inglesa “Human Immunodeficiency Virus” 

HIV), identificaram vários casos de excreção persistente de PV vacinal por um 

período superior a 15 meses (PAVLOV et al., 2006). Atualmente, a existência 

de PVDVs, bem como a poliomielite paralítica associada à vacina (PPAV), 

constituie um dos principais obstáculos à erradicação da poliomielite, 

representando um risco para indivíduos desprotegidos e ameaçando as metas 

de erradicação do PV (MINOR, 2009). 

A imunidade às infecções por PV e outros enterovírus humanos é 

mediada principalmente por anticorpos neutralizantes (MISBAH et al., 1992).No 

Brasil, apesar de a cobertura vacinal ser elevada, não existe homogeneidade 

em algumas regiões. Segundo os dados divulgados pelo Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde em 2018, 312 municípios brasileiros 

estvam com cobertura vacinal abaixo de 50% para a poliomielite em 2017. 

Outro dado preocupante é a menor adesão da população às campanhas de 

vacinação em massa (MS, 2019). 

A existência de bolsões de indivíduos susceptíveis, tais como não 

vacinados e imunodeficientes, representam um risco de ressurgimeno do vírus 

da poliomielite. Apesar do grande avanço na erradicação global da poliomielite, 

esta ainda não foi alcançada (WHO, 2018).Nessa fase final no processo de 

erradicação da doença, é imprescindível a manutenção adequada de 

imunidade na população, mesmo em regiões onde a doença já foi eliminada, 

impedindo a circulação dos PV ou PVDVs importados de outos países (KHAN 

et al., 2018). A vigilância da soroprevalência contra o PV em populações 

suscetíveis é uma ferramenta essencial,em países certificados livres da 

pólio,no monitoramento da vulnerabilidade à circulação de PV, assim como na 

manutenção do seu status de pais livre do PV, além de avaliar a eficácia das 

estratégias de vacinação através das taxas de soroconversão em países onde 

a poliomielite é endêmica (ARITA et al., 2011). 
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1.2 Poliomielite 

1.2.1 Histórico e situação atual 

O documento histórico mais antigo associado ao agravo da poliomielite é 

uma estela funerária (Figura1) denominada Estela Funerária de Ruma, 

entalhada na Décima Oitava Dinastia (1403-1365 a.C.) aproximadamente 3500 

anos atrás, que traz a representação de um indivíduo com manifestações 

clínicas típicas de pólio, com paralisia flácida assimétrica, membro inferior 

atrofiado e o pé flexionado para baixo. Muitos consideram como a primeira 

representação gráfica de um enfermo com poliomielite (MINOR, 2014). 

O primeiro registro médico que claramente descreve a doença foi escrito 

em 1837, trata-se de uma narrativa biográfica, escrita em inglês por John 

Gibson Lockhart, no livro intitulado “Memoirsof the life of Sir Watler Scott, Bart”, 

onde o autor narra e descreve o quadro de paralisia aguda que resultou em 

deficiência motora em Watler Scott no ano de 1772, segundo ano de vida 

(MODLIN, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OsPVs provavelmente circularamde forma endêmica e ininterrupta por 

muitos séculos, infectando crianças susceptíveis, quase sempre logo após a  

  

 

 

 

 

Figura 1:Estela egípcia representando uma vítima da pólio da XVIII dinastia 
(1403–1365 a.C.). 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_poliomyelitis#/media/File:Polio_Egyptian_Stele.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
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Os PVs provavelmente circulam de forma endêmica e ininterrupta por 

muitos séculos, infectando crianças suscetíveis, quase sempre logo após a 

redução dos anticorpos maternos circulantes que promoviam alguma proteção 

(ESTÍVARIZ et al., 2013). Somente em 1835, Badham, ao descrever um  

pequeno foco de paralisia aguda sugestiva de poliomielite em quatro crianças 

na cidade inglesa de Worksop, fornece a primeira evidência documentada para 

a transição da poliomielite para a forma epidêmica (BADHAM, 1835). 

A partir da publicação da monografia do ortopedista alemão Jacob von 

Heine, em 1840, a poliomielite passa a ser definida como uma entidade clinica; 

passando a ser descrita como paralisia espinhal infantil (HEINE, 1840). Usando 

métodos epidemiológicos básicos, Putnam registra a primeira descrição de 

poliomielite epidêmica em 1893, metodologia que passa a ser adotada por 

Caverly em 1894 nos Estados Unidos e por Wickman em 1905 na Suécia.  

O médico clínico e pediatra Otto Ivar Wickman através de suas 

publicações,fundamentadas em estudos clínicos e epidemiológicos, conclui que 

o agente etiológico poderia ser transmitido por contato direto e transmitido por 

pessoas presumivelmente saudáveis. Descrevendo que a poliomielite não era 

exclusivamente, nem mesmo frequentemente, uma doença que afetava o 

sistema nervoso central, além de definir o período de incubação da poliomielite 

entre três a quatro dias.(EGGERS, 1999).  

Durante a epidemia no nordeste dos Estados Unidos na cidade de Nova 

Iorque, em 1916, o Serviço de Saúde Pública registra o papel das pessoas 

assintomáticas na disseminação da infecção. As medidas aplicadas no 

combate as epidemias não apresentavam resultados esperados no controle da 

doença. Foram relatados mais de 9.000 casos de paralisia e um total de 2500 

mortes, em sua maioria crianças menores de 10 anos (CDC, 2012). Nos anos 

subsequentes, a cada verão e outono, ocorriam epidemias de poliomielite de 

gravidade crescente em países do Hemisfério Norte. (CDC, 2015). 

No início do século 20, a poliomielite se tornara uma das doenças 

infecciosas mais temidas, causando paralisia em milhares de crianças, 

principalmente em países de clima temperado, apresentando surtos 

gradualmente mais graves, frequentes e generalizados em toda a Europa e nos 

Estados Unidos, sendo a principal causa de incapacidade permanente em  

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Incubation_period
https://en.wikipedia.org/wiki/Incubation_period


5 

 

crianças na era pré-vacina com efeitos devastadores. Nos anos seguintes, 

importantes descobertas foram essenciais para o entendimento da doença e 

desenvolvimento de vacinas que contribuíram para o controle da doença. Em 

uma conferencia em Viena no ano de 1908, o imunologista Landsteiner e seu 

assistente Popper demonstraram que a causa da poliomielite estava 

relacionada a um “agente filtrável” (ou seja, um agente capaz de atravessar 

filtros destinados a reter bactérias) e por inoculação intraperitoneal de tecido 

neural de um caso fatal humano, transmitiram a doença para dois macacos P. 

cynocephalus, os mesmos apresentaram um quadro histológico familiar da 

poliomielite aguda e concluiu-se que a poliomielite poderia ser causada por um 

vírus (EGGERS, 1999). 

No final da década de 1930, Armstrong produziu poliomielite 

experimental em camundongos. Este trabalho foi de extrema importância no 

estudo do PV e para o desenvolvimento de um teste de neutralização para 

quantificar os anticorpos para poliomielite, assim como, para concluir que a 

imunidade para um sorotipo não conferia imunidade para outro (PAUL, 1971). 

A suposição de que haveria mais de um tipo de PV e que a imunidade 

para um sorotipo não conferia imunidade para outro foi proposta por Burnet e 

MacNamara em 1931, sendo, somente em 1951, confirmada por Paul e Trask 

atravésda observação de experimentos realizados em macacos.Os três 

sorotipos distintos foram identificados a partir de uma linhagem protótipo, 

Brunhilde (tipo I), Lansing (tipo II) e Leon (tipo III) (PAUL, 1971). Em 1936, 

Sabin e Olitsky relataram que o PV poderia ser cultivado com sucessoin vitro 

em cultivo de tecido neuronal embrionário humano. Posteriormente, estudos 

em água de esgoto em Nova York, durante os períodos em que a pólio 

paralítica foi prevalente, estimou uma proporção de 100 infecções subclínicas 

para cada caso de paralisia (MELNICK, 1947). 

Em 1949, Ender, Weller e Robbins cultivaram com sucesso a linhagem 

de Lansing em cultura de tecido embrionário humano, não-neural, 

possibilitando assim, produzir o vírus com segurança e em quantidade 

suficiente (ENDERS; WELLER; ROBBINS, 1949). Este trabalho foi fundamental 

para a determinação do número de sorotipos de PV, o diagnóstico laboratorial 

de casos de poliomielite pelo isolamento viral, a confirmação de que os   
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anticorpos circulantes tinham um efeito protetor contra a poliomielite e o 

desenvolvimento de vacinas efetivas (PLOTKIN; PLOTKIN, 2012). Neste 

mesmo ano, David Bodian, Isabel M. Morgan e Howard A. Howe separaram 

sorologicamente os três tipos de PV (PV1, PV2 e PV3) (BODIAN; MORGAN; 

HOWE, 1949). 

Os estudos sorológicos sobre anticorpos séricos contra PV em países 

subdesenvolvidos mostraram que, uma vez expostos e infectados, até mesmo 

pessoas assintomáticas eram imunizadas por toda a vida. 

Ao contrário do que era observado para outras doenças infecciosas, a 

melhoria das condições de saneamento básico não impedia o aumento do 

número de casos; ao contrário, piorava a gravidade das epidemias na medida 

que a infecção primária ocorria em indivíduos mais velhos, que têm maior 

chance de evoluir para paralisia flácida e óbito (CDC, 2011). Em 1952, estudos 

sorológicos estabeleceram que os anticorpos contra PV, presentes no início da 

doença, aumentavam seus títulos durante o período de convalescença. Neste 

mesmo ano, um ensaio conduzido por Hammon, fornece a primeira evidência 

de que a imunização passiva pela administração de gamaglobulina assegurava 

proteção contra a doença por apenas 2 a 5 semanas (Figura 2) (RINALDO, 

2005). 

 

 

 

 

  

Figura 2: Fotografia da Associated Press publicada em artigo de 23 de 
outubro de 1952 no jornal New York Times descrevendo os testes clínicos de 
Hammon em Houston. 
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A doença atingiu seu pico nos Estados Unidos, no verão de 1952, 

quando foram notificados mais de 21.000 casos de paralisia no país e a 

transmissão da infecção foi associada à maiores concentrações de PV no 

esgoto. Estudos confirmaram a existência de duas fases da doença, a infecção 

gastrointestinal seguida por viremia e invasão do SNC (CDC, 2011). 

Em 1935, Brodie desenvolve uma vacina inativada em formalina com 

10% de suspensão de PV, obtididos a partir da medula espinal de em 20 

primatas não humanos. Esta vacina foi testada inicialmente depois em 3000 

crianças californianas, a imunidade se mostrou presente após 3 meses com 

vírus formalizado e 2 anos com vírus ativo. Apesar dos resultados satisfatórios 

estudos humanos adicionais nunca foram realizados (BURNET; JACKSON; 

ROBERTSON, 1939). No mesmo ano, Kollmer realizou experimentos com 

suspensão de 4% de vírus vivo atenuado de medula espinal, de macaco 

infectado com PV, tratada com ricinoleato de sódio. No entanto, testes em 

crianças resultaram em paralisia aguda, na proporção de 1/1000 dos 

vacinados, sendo alguns casos fatais. A descoberta de que as diferentes cepas 

antigênicas de PV poderiam ser agrupadas em três tipos virais distintos e a 

propagação de PV in vitro levou ao desenvolvimento das vacinas contra 

poliomielite: a vacina inativada por formalina (VIP) por Jonas Salk (1953) e 

vacinas vivas atenuadas (VOP) por Albert Sabin (1956) (SABIN; BOULGER, 

1973). 

A vacina para poliomielite com vírus inativado (VIP) desenvolvida por 

Jonas Salk, foi licenciada em 1955. Nos anos subsequentes, houve uma queda 

significativa da incidência da doença nos países que adotaram a vacinação em 

larga escala (CDC, 2015). No Brasil, a vacina inativada começou a ser utilizada 

a partir de 1955, na capital de São Paulo. O município vacinava, gratuitamente, 

crianças de até 3 anos de idade. Em 1956, a vacina inativada passou a ser 

disponibilizada também no estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Saúde 

(NASCIMENTO, 2010). 

Em 1960, a vacina oral atenuada (VOP) desenvolvida por Sabin foi 

testada na antiga União Soviética e em países do Leste Europeu em um 

grande número de pessoas, com bons resultados de eficácia e segurança. Em 

1961, a vacina oral atenuada (monovalente 1 e 2) foi licenciada nos Estados   
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Unidos e, em 1963, a vacina trivalente atenuada substituiu a  vacina inativada 

(CDC, 2015). Seu uso em campanhas de vacinação em massa reduziu 

drasticamente o número de casos de poliomielite, interrompendo em muitos 

países a cadeia de transmissão (NATHANSON; KEW, 2010). 

Durante a década de 1980 a taxa mundial de cobertura vacinal com a 

VOP era de 80%. Contudo, a circulação do PV selvagem (PVS) permanecia em 

várias regiões. Neste período, o Brasil desenvolveu e realizou uma maneira 

nova e eficaz de imunizar um grande número de crianças contra a poliomielite. 

Nos chamados “Dias Nacionais de Imunização”, milhões de crianças em todo o 

país foram vacinadas contra a pólio, sendo esta uma estratégia que tem sido 

replicada em muitos países do mundo (SILVA JUNIOR, 2013). 

A adoção do Dia Nacional de Vacinação na América Latina em 1985 

levou a uma queda extraordinária nas taxas de transmissão da doença. Em 

1988 a Organização Mundial de Saúde (OMS) lança a Iniciativa Global de 

Erradicação da Poliomielite (GPEI), com objetivo de erradicar a doença 

globalmente até o ano 2000 (COMBIESCU et al., 2007). A erradicação da 

doença em apenas 12 anos era um plano ambicioso. Com a adoção 

sistemática de ações de vigilância e vacinação, o número dos casos de pólio 

no mundo diminuiu drasticamente, de 350.000 casos reportados em mais de 

125 diferentes países em1988 para apenas 46 casos reportados em 2016 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Mapa representando o último caso registrado de pólio por 
década e país. 
Fonte: Relatório de doenças preventivas por vacinas (OMS, 2018). 
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Hoje, o mundo se vê às portas de alcançar a erradicação global da pólio, 

restando apenas dois países considerados endêmicos, Afeganistão e 

Paquistão (Figura 4) (GPEI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto não ocorrer a interrupção da transmissão do PV em países 

onde a doença ainda é endêmica, é real o risco de propagação da doença com 

surtos graves em áreas que há muito tempo estão livres da pólio. Atualmente 

existem duas grandes dificuldades no controle da pólio: a primeira é conseguir 

eliminar a doença em países pobres, muito populosos e com zonas de conflito 

ou guerra; a segunda é evitar o risco de exportação de PV dessas regiões para 

os países onde a pólio está sob controle ou eliminada (Figura 5) (BRICKS, 

1997).  

 

Figura 4: Número de casos de poliomielite estimados por região no 
mundo: Estas estimativas são baseadas no modelo de Tebbens et al.(2011) 
que multiplica o número de casos relatados a um fator de correção baseado 
nos dados do sistema de vigilância de cada país. Nos anos 80, entre 50% e 
75% de todos os casos estimados ocorreram na região do Sudeste Asiático, 
esta região não registrou um único caso após 2011 e foi certificada como livre 
da pólio em 2014. 
Fonte:OMS(2018) http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/. 

 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
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Tendo como referência o último relatório da OMS, é importante destacar 

que o PVS tipo 2 (PVS2) foi detectado pela última vez em 1999 e sua 

erradicação global foi declarada em setembro de 2015. O último ano em que se 

detectou o PVS tipo 3 (PVS3) foi em 2012. Desde agosto de 2014, a 

transmissão PVS tipo 1 (PVS1) de forma endêmica residual tem ocorrido 

apenas no Afeganistão, Paquistão, principalmente em áreas inacessíveis. O 

mesmo relatório apontou que em resposta ao surgimento de múltiplos surtos de 

PVs derivados da vacina circulantes (cPVDV) tipo 2, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) coordenou a retirada sincronizada do componente tipo 2 (VOP2; 

Sabin tipo 2) da VOP trivalente (VOPt; Sabin tipos 1, 2 e 3) (ETSANO et al., 

2016). 

Os dados revisados em 2018 pelo Comitê de Emergência da OMS, 

sobre PVS1 e cPVDVs, em geral são animadores, uma vez que o número de 

casos de PVS1 permanece globalmente baixo em 2018 e não há nenhum caso 

de disseminação internacional do PVS1 desde outubro de 2017. No Paquistão  

  

 

Figura 5: Casos de poliomielite no mundo no ano de 2017. Os países 
considerados endêmicos estão destacados em vermelho. Destacados em amarelo 
estão as quatro regiões da OMS que atingiram o status de livres da pólio, onde o 
último caso endêmico foi registrado a três anos e em verde as regiões livre da 
pólio. 
Fonte: GPEI, 2017-  http://polioeradication.org/where-we-work/polio-free-countries/ 

http://polioeradication.org/where-we-work/polio-free-countries/
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só observado apenas um caso neste ano,além de apresentar  uma queda na 

proporção de amostras ambientais para o PVS1. No entanto, a vigilância 

ambiental continua a detectar a transmissão do PVS1 em muitas áreas de alto 

risco do país (CDC, 2017). 

A inacessibilidade e problemas com a aceitação de vacinas em algumas 

áreas de alto risco são os maiores desafios para a erradicação da doença. As 

maiores preocupações são as crianças cronicamente não alcançadas pelo 

programa de pólio, cerca de 13.000 crianças em Shahwalikot e 40.000 crianças 

que vivem em áreas controladas por elementos militantes anti-governo na 

região leste do Afeganistão (CDC, 2017). 

 

1.2.2 Poliomielite no Brasil 

Embora referências a casos esporádicos de quadros clínicos 

semelhantes ao da poliomielite tenham ocorrido no Brasil no final do século 

XIX, as primeiras descrições de casos de poliomielite no Brasil foram relatadas 

somente no início de 1911, em São Paulo, pelo Dr. Luiz Hoppe, da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo, e no Rio de Janeiro pelo Dr. Oswaldo Oliveira, 

do Hospital Misericórdia. Neste mesmo ano foi registrada a primeira descrição 

de um surto, pelo Dr. Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, e um segundo 

registro de surto no país, com 17 casos e dois óbitos, em 1917, pelo Dr. 

Francisco de Salles Gomes, em Americana, no Estado de São Paulo 

(SCHATZMAYR et al, 2002). Nesta mesma publicação, o autor sugeriu que o 

surto de Villa Americana poderia estar associado à importação do vírus de 

Nova Iorque, por meio de imigrante infectado durante a grande epidemia em 

1916. Essa hipótese se baseou na associação da fundação de Villa Americana 

por refugiados americanos sulistas após a Guerra Civil norte-americana. Salles 

Gomes afirmou de forma categórica que os casos de Americana mereciam ser 

classificados com epidemia, assim como já havia concluído Figueira no Rio de 

Janeiro (CAMPOS, 2009).  

 Familiarizados com os trabalhos de Flexner e Lewis, os médicos 

brasileiros Figueira e Salles, preocupados com as secreções nasal e bucal dos 

pacientes, sugeriram às autoridades sanitárias o isolamento dos infectados e 

desinfecção de objetos (FIGUEIRA, 1911).  
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Após as primeiras epidemias no Rio de janeiro e em Americana, vários 

surtos relevantes foram registrados nas décadas seguintes em diversas 

cidades brasileiras: Porto Alegre (1935), Santos (1937), São Paulo e Rio de 

Janeiro (1939), Belém (1943), Florianópolis (1943-47), Recife (1946) e Porto 

Alegre (1945). No surto da capital da república de 1939, foi notificado um 

número 6,5 vezes maior quando comparados com os 18 anos anteriores, 

sendo motivo de alarme e pânico na cidade (CAMPOS, 2009). 

Em 1953, a cidade do Rio de Janeiro vivenciou a maior epidemia de 

pólio já registrada, com 746 casos notificados e uma taxa de incidência de 21,5 

casos por 100 mil habitantes. As autoridades de Higiene da Prefeitura 

inicialmente adotaram a negação do surto como estratégia, afirmando que se 

tratava de casos esporádicos. Porém, ao contrário do divulgado anteriormente, 

reconheciam a poliomielite como uma doença endêmica no país. A partir da 

década de 1950, teve início um processo de interiorização da doença, com o 

surgimento de diversos surtos em cidades do interior (BAPTISTA RISI, 1984; 

SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; LEAL, 2002). 

A partir da década de 1950, com o desenvolvimento das vacinas contra 

pólio, o Brasil inícia as políticas públicas de controle da doença. A vacinação 

teve inicio em 1955, com a introdução da vacina inativada (VIP) de forma 

gratuita e abrangência muito reduzida, promovida por secretarias estaduais e 

municipais de São Paulo e Rio de Janeiro (NASCIMENTO, 2010). 

A vacina oral contra a poliomielite (VOP) foi adotada oficialmente pelo 

Ministério da Saúde em 16 de julho de 1961, em um projeto experimental de 

vacinação da população infantil na cidade de Santo André (SP). No Rio de 

Janeiro, a primeira vacinação em massa ocorreu em Petrópolis de 28 de 

agosto a 2 de setembro de 1961. Esta campanha recebeu ampla cobertura da 

imprensa e foi noticiada como a inauguração oficial da Campanha Nacional de 

Vacinação Oral contra a Poliomielite no Brasil. A partir daí, foram realizadas 

campanhas de vacinação em várias capitais brasileiras, uma por vez, com 

vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde. No entanto, as primeiras 

campanhas não tiveram amplitude e continuidade necessárias ao controle da 

doença, pois foram afetadas pela deficiência de suprimento da vacina e 

dificuldade na logística de distribuição. As primeiras campanhas ficam
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 marcadas pela descontinuidade e não pela cobertura vacinal (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1988). 

Em outubro de 1967, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) inaugura o 

Laboratório de Virologia no Departamento de Ciências Biológicas da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP), desenvolvendo estudos sobre os 

enterovírus, através da avaliação dos casos de poliomielite de pacientes 

internados no Hospital Jesus, sendo responsável por implantar pela primeira 

vez no país, a pesquisa de vírus em água e esgotos (HOMMA & 

SCHATZMAYR, 1974). 

Em 1971,em resposta à ocorrência de repetidos surtos da doença em 

vários pontos do território nacional, foi instituído o Plano Nacional de Controle 

da Poliomielite (PNCP) - Estratégia de Vacinação em massa do grupo etário de 

3 meses a 4 anos, em um só dia, nas zonas urbanas. (NASCIMENTO, 2011). A 

vacinação era feita em três etapas anuais, realizadas em períodos distintos nos 

diversos estados. Nem todos os estados adotaram esta proposta e não foi 

possível medir o impacto desta medida na incidência da doença, pois não se 

tinham dados epidemiológicos prévios no país (CAMPOS; NASCIMENTO; 

MARANHÃO, 2003).  

Em 1971, foi implantado um projeto piloto para o PNCP, no estado do 

Espírito Santo, que avaliou a resposta sorológica à vacina. O PNCP seria 

incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI),em 1973, por 

determinação do Ministério de Saúde (MS), e a vacina oral contra a poliomielite 

(VOP) foi introduzida ao calendário básico infantil, abandonando-se a 

estratégia de campanhas de vacinação em massa nos anos subsequentes. 

Entre as propostas apresentadas pelo PNI, a principal visava reduzir morbidade 

e mortalidade por doenças evitáveis por imunização. Foi introduzida a 

multivacinação, principalmente com inclusão da vacina de sarampo como 

estratégia de campanhas. Entretanto, a estratégia da campanha foi 

abandonada em 1974, priorizando-se a vacinação de rotina pela rede básica de 

saúde (CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). 

Em 1975, foram notificados 3.600 casos de poliomielite, a mais elevada 

incidência até então registrada. Durante os quatro anos seguintes, houve 

surtos em quase todos os estados. Neste ano é promulgada a Lei Nº. 6.229, de  
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17.07.75 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Saúde e a Lei 6.259, de 

31.10.75, que cria o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que  

estabeleceu normas técnicas em relação ao controle da poliomielite. A rede de 

laboratórios de Saúde Pública passa a ser responsáveis pelo diagnóstico da 

infecção pelo PV no sangue e fezes dos casos notificados (NASCIMENTO, 

2011). 

Em 1977, o Laboratório de Virologia da ENSP foi transferido para o IOC, 

voltando a atuar como o Laboratório Central para Enterovírus do Ministério da 

Saúde, sendo credenciado, em 1980, pela portaria ministerial número 346 

como Centro Nacional de Referência para Enterovírus e, posteriormente pela 

Organização Panamericana de Saóde (Opas)/OrganizaçãoMundial de Saúde 

(OMS), como Centro Colaborador para Enterovírus. 

No final de 1979, os estados do Paraná e de Santa Catarina enfrentaram 

uma grande epidemia de poliomielite, apesar da cobertura vacinal elevada, o 

que levou a equipe do Ministério da Saúde a reformular a estratégia para o 

controle da doença no país. Estabeleceu-se um novo plano de ação para o 

período de 1980 a 1984, criou-se a 1ª Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Poliomielite, com a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 

anos de idade em um só dia, em todo o território nacional. Foi realizada em 

duas etapas anuais,normalmente em junho e agosto, meses não muito quentes 

e evitando-se as férias escolares em julho. Escolheu-se o sábado para facilitar 

a adesão de voluntários, a movimentação das pessoas e o transporte de 

materiais, com o intervalo de oito semanas entre os dias de vacinação, para 

facilitar a circulação do vírus atenuado no meio ambiente. Vale destacar que 

foram notificados 2.564 casos de poliomielite em 1979 e 1.290 em 1980, 

quando se iniciaram as campanhas nacionais de vacinação (BAPTISTA RISI, 

1984). Em 1981, os governos do Brasil e do Japão firmam um acordo de 

cooperação técnica para transferência de tecnologia de produção das vacinas 

contra a poliomielite e o sarampo por meio do Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos Bio-Manguinhos, da Fiocruz (SCHATZMAYR; FILIPPIS; 

FRIEDRICH; LEAL, 2002). 

O sucesso da estratégia da vacinação em massa pode ser demonstrado 

com a redução do número de casos em 1981. Somente 122 casos de 



15 

 

poliomielite foram notificados no país, o que representou a incidência de 0,1 

casos por cem mil habitantes (Risi, 1984). Nos dois anos seguintes (1982 e 

1983), a redução no número de casos foi ainda maior (45casos), com cobertura  

vacinal próxima a 100%. O Brasil pela primeira vez havia alcançado o controle 

 da infecção (SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; LEAL, 2002). Em relação 

aos anos anteriores, foi observada uma queda no percentual de cobertura 

vacinal durante os anos de 1984 até a segunda metade de 1986. O fator mais 

importante para as quedas de cobertura vacinal parece ter sido a crença de 

que a poliomielite já havia sido controlada em definitivo, além de problemas 

operacionais nas campanhas de vacinação nesses anos, quando se tentou a 

vacinação contra outras doenças no mesmo dia da vacinação oral, o que gerou 

sérias dificuldades no plano local(SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; 

LEAL, 2002). Foram registrados 142 casos em 1984 e no ano seguinte, 

acentuou-se uma queda no percentual de cobertura vacinal para apenas 80%, 

o que resultou no aumento do número de casos para 329, em 1985, e612, em 

1986, destes, 469 (77%) ocorreram em uma epidemia de maior magnitude na 

região nordeste. 

Estudos laboratoriais e epidemiológicos realizados na Fiocruz e no CDC, 

em Atlanta, em crianças vacinadas da região nordeste do Brasil registraram 

também uma baixa cobertura vacinal e problemas na conservação de vacinas. 

Revelaram que a maioria das infecções fora causada pelo PV3 contidos na 

vacina oral trivalente. O que certamente contribuiu para a dispersão do vírus 

tipo 3 na região e formação da epidemia. Mesmo com a adoção de mais um dia 

de vacinação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999; CAMPOS; NASCIMENTO; 

MARANHÃO, 2003). 

A solução, portanto, foi uma mudança na formulação, passando a vacina 

a apresentar o dobro da dosagem anterior para o tipo 3. A vacina usada 

anteriormente apresentava predominância do sorotipo 1 e seu uso aumentou a 

prevalência do vírus tipo 3 (SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; LEAL, 

2002). 

A possibilidade de predominância do PV3, induzido pela vacina, já havia 

sido sugerida, após estudo sorológico realizado no estado do Espírito Santo, 

em 1971, onde havia sido demonstrada a necessidade de aumentar a 
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concentração de vírus do sorotipo 3 em sua formulação. Estes dados contudo, 

não foram levados em consideração (BRITO BASTOS, 1974). 

O esforço da Fiocruz foi fundamental para solucionar a epidemia no  

Nordeste. Bio-Manguinhos, responsável pela formulação da vacina a partir de 

concentrado de vírus importado, disponibilizou rapidamente avacina 

monovalente tipo 3 e trivalente potencializada para o sorotipo3. Em 1988 essa 

nova formulação foi adotada pela OPAS para todos os países da América 

Latina (SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; LEAL, 2002). Nos três anos, 

após a última epidemia da doença ocorrida no país em 1986, foram 

confirmados 196, 106 e 35 casos de poliomielite paralítica no Brasil, 

respectivamente nos anos de 1987, 1988 e 1989, sendo a região nordeste 

responsável pela maioria dos casos e estes se localizando em municípios com 

baixas condições sanitárias (CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). 

Diante desse cenário, foram realizadas inúmeras operações de limpeza 

em municípios brasileiros de 1989 a 1993, com base em critérios de casos 

confirmados e/ou isolamento de PVS, e posteriormente, em municípios com 

ocorrência de casos de paralisia flácida aguda (PFA) clinicamente compatíveis 

com poliomielite. Este cenário resultou na criação da Comissão Nacional de 

Revisão de Casos de Poliomielite em 1989 com a finalidade de revisar os 

casos confirmados, compatíveis com o quadro da doença, assim como aqueles 

nos quais havia dúvida quanto à classificação final. As medidas adotadas 

culminaram no fortalecimento das ações de vacinação de campanha e rotina, 

vigilância epidemiológica e laboratorial, favorecendo o isolamento do último 

PVS1 em março de 1989, no município de Souza no Estado da Paraíba (KEW 

et al., 1995). 

Em 1991, no Peru é registrado o último caso das Américas. Em 1994, o 

Brasil recebeu da Comissão Internacional para a Certificação da Erradicação 

da Poliomielite (OMS/OPS), o “Certificado de Erradicação da Transmissão 

Autóctone do PVS nas Américas” (Figura 6). A partir de então, reafirma seu 

compromisso em manter altas coberturas vacinais e uma vigilância 

epidemiológica ativa de todo quadro de paralisia flácida aguda (PFA), tendo em 

vista o risco de importações de casos de países onde ainda havia circulação 

endêmica do PVS (OPAS, 2018).  
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1.3 Poliovírus 

 

1.3.1 Classificação 

A classificação moderna de enterovírus foi oficializadaem 2012 e 

atualizada e publicada na 9ª edição da International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV). Desde então, vem sofrendo correções de acordo com os 

Estatutos da ICTV (KING et al., 2012; ADAMS et al., 2016). Segundo a 

classificação taxonômica atual dos vírus os PV estão classificados dentro da 

ordem Picornavirales, família Picornaviridae (Pico-pequeno, RNA material 

genético), gênero Enterovirus, espécie Enterovirus C (ICTV, 2018). 

Figura 6: Incidência de poliomielite, por 100.000 habitantes, e cobertura vacinal 
em menores de cinco anos, no Brasil, de 1968 a 2010.As duas campanhas nacionais 
de vacinação, realizadas desde 1980, com uso em massa da vacinal oral em crianças 
menores que cinco anos, duas vezes a cada ano, estão representadas pelas linhas azul 
e verde. A incidência anual está representada em barras vermelhas. 
Fonte: Coordenação e Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória e Imunodeprimíveis 

(COVER)/Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI)/Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS)/Ministério da Saúde (MS). 
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O gênero Enterovirus é composto por 15 espécies: Enterovirus A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, K, L e três espécies de Rhinovirus A, B e C. Os três 

sorotipos de PV foram identificados - PV 1, 2 e 3 - cada um com ligeiras 

diferenças nas proteínas do capsídeo (Figura 7) (KEW et al., 2005). 

A classificação dos enterovírus baseia-se na divergência da sequência 

nucleotídica do gene que codifica a proteína VP1, presente no capsídeo viral. 

Considera-se que os enterovírus pertence a um determinado tipo quando 

compartilham mais de 75% de identidade nucleotídica e 88% de identidade de 

aminoácidos na sequência de codificação de VP1 com a estirpe protótipo deste 

tipo (OBERSTE et al., 2006). 

Dentro do gênero Enterovirus, existem mais de 300 vírus diferentes com 

a capacidade de infectar o homem, que pertencem às espécies A, B, C e D. As 

espécies E e F são formadas por vírus que infectam bovinos, a espécie G 

infecta porcinos e, as espécies H e J símios (THE PIRBRIGHT INSTITUTE, 

2018). A espécie Enterovírus C   ( anteriormente denominado Enterovírus 

Humano C ) consiste em 23 tipos (soro): poliovírus (PV) 1, PV2, PV3, 

coxsackievirus A1 (CVA1), CVA11, CVA13, CVA17, CVA19, CVA20, CVA21, 

CVA22 e CVA24 , EV-C95, EV-C96, EV-C99, EV-C102, EV-C104, EV-C105, 

EV-C109, EV-C113, EV-C116, EV-C117 e EV-C118.   Todos os PVs podem ser 

distinguidos entre si através de reações de neutralização por antissoros 

específicos para cada tipo (ICTV, 2018).  

A classificação atual dos enterovírus leva em consideração alguns 

fatores antigênicos, contudo concede uma ênfase maior a fatores moleculares 

tais como as similaridades e singularidades das diversas regiões do genoma 

dos enterovírus, relacionando-os e permitindo assim uma classificação 

coerente com dados filogenéticos (BROWN et al., 2003; OBERSTE et al., 

2006). 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Propriedades químicas e físicas da partícula viral 

Os poliovírus não apresentam envelope lipídico, o que os torna 

resistentes a solventes orgânicos. Os enterovírus são capazes de permanecer 

infecciosos enquanto passam pelo estômago e pelo intestino delgado porque 

não são afetados por níveis de pH inferiores a 3 e são resistentes a várias 

proteases, a detergentes, álcool 70% e outros solventes lipídicos, como éter e 

clorofórmio. Eles também apresentam resistência a desinfetantes, como 5% de 

Lysol e 1% de compostos de amônia quaternária incluindo sabão comum, 

Figura 7: Taxonomia dos enterovírus.Poliovírus estão classificados dentro da 
ordem Picornavirales, família Picornaviridae, gênero Enterovirus, espécie 
Enterovirus C (ICTV, 2018). 

Fonte: http://protein.bio.msu.ru/biokhimiya/contents/v82/pdf/BCM1615.pdf- mofificado 

http://protein.bio.msu.ru/biokhimiya/contents/v82/pdf/BCM1615.pdf-
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detergentes não iônicos, entre outros solventes lipídicos (RACANIELLO VR, 

2007). 

Os enterovírus presentes em matéria orgânica, como fezes; exigem 

tempo de contato mais prolongado para sua inativação. A inativação química é 

obtida usando cloro, ácido clorídrico e aldeídos. As partículas infecciosas são 

relativamente resistentes ao aquecimento quando estabilizadas por cátions de 

magnésio. O aquecimento a 50°C por 1 hora na ausência de cálcio e magnésio 

também inativa os enterovírus. Podem ser estáveis por vários dias a várias 

semanas a 4 °C. A inativação da partícula viral ocorre sob a ação de luz 

ultravioleta, altas temperaturas, formaldeído, cloro na forma livre e condições 

de secagem (PALLANSCH; ROOS, 2007). 

 

1.3.3 Organização estrutural e genômica 

O PV é um vírus pequeno (27 a 30nm de diâmetro), formado por vírus 

não envelopados de estrutura muito simples, composto por um genoma 

constituído por uma fita simples de RNA de polaridade positiva contendo, 

aproximadamente, 7500 nucleotídeos, envolto por capsídeo disposto em 

simetria icosaédrica, com 60 cópias de cada uma das quatro proteínas 

estruturais: VP1, VP2, VP3 e VP4 arranjadas com simetria icosaédrica (Figura 

8). A estrutura tridimensional das proteínas de capsídeo do vírion foi elucidada 

por estudos cristalográficos (HOGLE; CHOW; FILMAN, 1985). 

A superfície da capsídeo tem uma topografia corrugada composta por 12 

pentâmeros, cada um dos quais é composto por cinco protômeros. Um 

protômero é formado por três proteínas de superfície, VP1, VP2 e VP3, e a 

proteína interna VP4. Um eixo quíntuplo formado pelas proteínas do capsídeo 

existe no centro de cada pentâmero. Em torno de cada eixo de cinco partes 

está uma fenda profunda, denominada cânion (LI et al., 1994) (Figura 8). Os 

cânions são regiões envolvidas com a ligação ao receptor celular do PV (PVR). 

Estudos sugerem que cada protômero transporta um único sítio de 

ligação para o PVR, resultando em 60 locais de ancoragem ao PVR por vírion 

(MORRISON et al., 1994). As proteínas VP1, VP2 e VP3 formam a estrutura 

externa do capsídeo, e VP4 se apresenta internalizada e está associada ao 

RNA viral. Assim sendo, as proteínas de superfície VP1, VP2 e VP3 são os 
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epítopos responsáveis pela indução de anticorpos neutralizantes e a VP1 

apresanta maior importância por estar mais exposta na estrutura (Figura 8) 

(HOGLE; CHOW; FILMAN, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura antigênica do PV foi extensivamente estudada através da 

caracterização com anticorpos monoclonais (MAbs) da classe IgG 

neutralizantes. Dessa forma, foram identificados quatro epítopos principais, 

chamados de sítios de neutralização antigênica 1 a 4 (NAg1 – NAg4), os quais 

estão localizados na superfície das proteínas estruturais VP1, VP2 e VP3 

(MINOR, 1990). Portanto, essas diferenças são as principais responsáveis pela 

identidade capsídica de cada um dos sorotipos de PV (YAKOVENKO et al., 

2006). 

O RNA genômico é o próprio RNA mensageiro (RNAm) com uma cauda  

poliadenilada na extremidade 3`NC de comprimento variável (~20 a 150 

resíduos de adenosina) e carrega uma pequena proteína, VPg (Virion Protein 

genome), covalentemente ligada em sua extremidade 5`NC, composta por 22 

aminoácidos e que funciona como um “primer” para a síntese de RNA. Ao 

Figura 8: (A) Estrutura tridimensional do vírus da poliomielite tipo 1. 
Estrutura obtida por meio de cristalografia de raios-X com resolução de 
0,29nm. As regiões amarelas evidenciam os pontos de interação da proteína 
VP1 com o receptor celular ao PV (HOGLE et al., 1985). (B) Simetria 
icosaédrica dos PV. Desenho esquemático do poliovírus indicando os nomes 
e a localização das proteínas estruturais (VP1, VP2, VP3 e VP4) e do RNA 
viral. Uma das faces icosaédricas foi removida para expor a posição da VP4 e 
do RNA viral. 
Fonte: FLINT et al., 2000. 
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contrário do RNAm da célula hospedeira, a extremidade 5’ do RNA do PV é 

extremamente longa, mais de 700 nucleotídeos, e altamente estruturada. Essa 

região do genoma viral é chamada de sítio de entrada do ribossomo interno 

(IRES) e dirige a tradução do RNA viral. Mutações genéticas nessa região 

impedem a produção de proteína viral (NICHOLSON et al., 1991).  

O genoma apresenta longa região não codificante de 711 a 822 

nucleotídeos e uma única fase de leitura aberta (ORF) flanqueada por regiões 

não traduzidas nas extremidades 5 ' e 3' (UTRs). A ORF codifica uma 

poliproteína viral de 250 kDa, que é clivada durante a tradução para produzir 

quatro proteínas estruturais, VP1 a VP4, e proteínas não estruturais (2A a 2C e 

3A a 3D), importantes para a replicação. Essas clivagens são realizadas por 

proteinases codificadas pelo próprio vírus, gerando diversos produtos proteicos 

com diferentes funções, como as proteínas do capsídeo, proteinases e RNA 

polimerases (RACANIELLO, 1988; ABZUG; LOEFFELHOLZ; ROTBART, 1995; 

OXMAN, 1999). 

A poliproteína pode ser dividida nas regiões P1, P2 e P3, de acordo com 

os produtos codificados. A região P1, precursora das proteínas do capsídeo, é 

clivada em três polipeptídeos: VP0, VP3 e VP1, que permanecem associados 

sob a forma de protômeros, mas que rapidamente se agregam para formar 

pentâmeros de (VP0, VP3 e VP1) que posteriormente se agregam para formar 

os procapsídeos (VP0, VP3 e VP1). A etapa final é a clivagem de maturação de 

VP0 em VP4 e VP2, por um processo autocatalítico, provavelmente ocorrendo 

concomitantemente ao empacotamento do RNA viral. O processamento de 

VP0 está associado à aquisição da infectividade e ao aumento da estabilidade 

da partícula viral (LEVY, 1994; HELLEN; WIMMER, 1995). A figura 9 mostra a 

localização, no genoma dos enterovírus, dos genes que são traduzidos nas 

proteínas supracitadas. 
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1.3.4 Ciclo replicativo dos PV 

O ciclo replicativo dos picornavírus ocorre na sua totalidade no 

citoplasma da célula hospedeira. As proteínas do capsídeo possuem a função 

biológica de mediar o início da infecção através da adsorção a um receptor na 

membrana da célula hospedeira semelhante ao da imunoglobulina CD155, 

também conhecido como receptor do PV (PVR), que foi identificado em 1989 

por Mendelsohn e colaboradores. Trata-se de um membro da superfamília das 

imunoglobulinas (Ig), que contém em sua estrutura uma sequência sinal N-

terminal, três domínios imunoglobulina extracelulares (D1-D3), um domínio 

transmembrana e uma cauda citoplasmática. A função celular de CD155 

envolve o estabelecimento de junções aderentes intercelulares das células 

epiteliais, sendo um gene especificamente expresso na celular linhagem de  

primatas não humanos (MAIER et al., 2007). O CD155 é também uma 

molécula de reconhecimento para células natural killer (NK); interage com 

CD226 e CD96 em células NK para estimular sua atividade citotóxica 

(BOTTINO et al., 2003; FUCHS et al., 2004). 

Análises genéticas e de mutações indicaram que o CD155 se insere 

através do domínio imunoglobulina D1, que penetra na região dos cânions na 

Clivagem por maturação Clivagem 3Cpro Clivagem 2Apro 

 

7,5 kb 

 Genes de proteínas não estruturais 

Poliproteína 

Figura 9: Representação esquemática da organização do genoma dos PV. 
Genoma ssRNA linear (+)de 7,2-8,5 kb, poliadenilado, composto por uma única  
ORF que codifica uma poliproteína. O RNA genômico viral tem uma proteína viral 
(VPg) em sua extremidade 5 'ao invés de uma estrutura de cobertura de nucleotídeo 
metilado. A IRES é indentificada na extremidade 5 'contém um local de entrada do 
ribossomo internotipo I (IRES).A região P1 codifica os polipéptidos estruturais.As 
regiões P2 e P3 codificam as proteínas não estruturais associadas à replicação. 

 

Genes de proteínas 
estruturais 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://viralzone.expasy.org/by_protein/245&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhdCEkGxGReq5S2oNjNQ8ICJn7U7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://viralzone.expasy.org/by_protein/245&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhdCEkGxGReq5S2oNjNQ8ICJn7U7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://viralzone.expasy.org/by_species/867&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhqJbkzppAztXeIYZNXkkaDkGPLYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://viralzone.expasy.org/by_species/867&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhqJbkzppAztXeIYZNXkkaDkGPLYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://viralzone.expasy.org/by_species/867&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhqJbkzppAztXeIYZNXkkaDkGPLYg
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superfície viral desestabilizando a estrutura viral e enfraquecendo a afinidade 

da molécula de esfingosina, localizada na depressão conhecida com cânion. A 

medida que a membrana da célula envolve a partícula viral, mais moléculas 

PVR são recrutadas e se ligam ao capsídeo, liberando mais moléculas de 

esfingosina e levando à desestabilização completa do capsídeo (COLSTON; 

RACANIELLO, 1994; RACANIELLO, 1996; LIAO; RACANIELLO, 1997). 

Análises estruturais por cristalografia de raios-X microscopia, confirmaram que 

o capsídeo viral se dissocia através de modificações estruturais das proteínas, 

liberando o genoma de RNA no citoplasma (BELNAP et al., 2000; HE et al., 

2000). 

A internalizarão dos PV ocorrem pela via endocitocítica mediada pelo 

receptor, em alguns pontos da superfície celular. As partículas virais são 

revestidas internamente por clatrinas, onde os receptores estão concentrados, 

ocorrendo a invaginação e a posterior formação de vesículas recobertas por 

clatrinas. Posteriormente, ocorre uma acidificação no interior das vesículas, 

provocando uma desestabilização na estrutura do vírion, resultando na 

liberação de VP4 e no aparecimento de sítios hidrofóbicos presentes na região 

amino-terminal de VP1, ambos escondidos anteriormente na região interna do 

capsídeo viral. A fusão da membrana lipídica com os sítios hidrofóbicos da 

proteína capsídica permite a formação de poros através dos quais o RNA do 

vírion será ejetado para o citosol, onde ocorre inteiramente a sua replicação.  

Em uma sucessão altamente ordenada de eventos de clivagens a 

proteína VPg é removida do RNA viral por enzimas celulares. O RNA, agindo 

como RNAm, é automaticamente traduzido, sem interrupção, em uma única 

poliproteína que, ainda no processo de formação, é clivada autocataliticamente 

nos intermediários P1, P2 e P3 (PORTER, 1993; RUECKERT, 1996; FIELDS; 

KNIPE; HOWLEY, 2001). 

O processamento da poliproteína precursora é realizado 

cotransducionalmente por reações intramoleculares (in cis), as quais são 

chamadas de clivagens primárias, seguidas pelo processamento secundário in 

cis ou in trans (intermolecular). O evento inicial na sequência de clivagens é a 

liberação do precursor P1 da poliproteína nascente pela protease 2A (2Apro). A 

2Apro é autocataliticamente liberada da poliproteína por clivagem 
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cotransducional na sua terminação amino. Esta clivagem é um pré-requisito 

para o processamento proteolítico da região precursora do capsídeo. Porém, a 

protease 3C (3Cpro) é responsável pela clivagem primária entre 2C e 3A, 

separando os segmentos P2 e P3, e pela maioria das clivagens secundárias 

ocorridas nos intermediários P1, P2 e P3. Além do processamento da 

poliproteína viral, 2Apro e 3Cpro estão ativamente envolvidos na inibição das 

funções da célula hospedeira. A forma precursora 3CDpro parece catalisar 

eficientemente algumas clivagens ocorridas no segmento P1 (PORTER, 1993; 

HELLEN; WIMMER, 1995). O precursor P1 é clivado para produzir, 

inicialmente, VP0, VP1 e VP3 e, finalmente, as quatro proteínas estruturais 

VP1, VP2, VP3 e 13 VP4. Os segmentos P2 e P3 são processados para darem 

origem as proteínas não estruturais envolvidas no processamento proteico 

(2Apro, 3Cpro, 3CDpro) e na replicação do genoma (2B, 2C, 3AB, 3BVPg, 3Dpol). 

Nessa etapa da síntese da poliproteína viral, são formados polissomos 

contendo mais de 40 ribossomos (PORTER, 1993; RUECKERT, 1996; FIELDS; 

KNIPE; HOWLEY, 2001). 

No interior da célula infectada, a fita molde de polaridade positiva do 

genoma viral é amplificada em cerca de 50.000 novas cópias, por meio de um 

intermediário complementar, de polaridade negativa. Na célula infectada, a fita 

molde de polaridade positiva do genoma viral, servirá de molde para a síntese 

de novas fitas de polaridade positiva. A síntese da fita complementar é iniciada 

na extremidade 3’ não codificante do genoma viral e utiliza a proteína VPg 

desempenha o papel de iniciador (“primer”) para a proteína 3Dpol. A partir de 

uma fita complementar de polaridade negativa, várias fitas nascentes de RNA 

com polaridade positiva são transcritas simultaneamente pela RNA polimerase 

viral, formando o chamado intermediário replicativo(RUECKERT, 1996; 

FIELDS; KNIPE; HOWLEY, 2001). 

Durante o início da replicação, parte do RNA positivo retorna ao 

citoplasma para a tradução de mais proteínas, enquanto outra parte permanece 

no retículo endoplasmático liso para a formação de mais centros de replicação 

de fita positiva. Posteriormente, as fitas positivas de RNA são acumuladas até 

serem empacotadas no interior dos capsídeos virais. As partículas completas 
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são liberadas pela lise da célula hospedeira (WATSON, 1987; RUECKERT, 

1996). 

Nesta fase a polimerase viral 3Dpol transcreve simultaneamente 5 a 8 

fitas de polaridade de apenas um molde de RNA complementar (RUECKERT, 

1996; RACANIELLO, 2007). As fitas recém-sintetizadas servirão, então, de 

molde para a síntese de mais fitas. No momento que o acúmulo de proteínas 

do capsídeo é suficientemente grande, inicia-se a encapsidação: o precursor 

P1 é clivado para dar origem aos protômeros imaturos, que formarão os 

pentâmeros pertencentes à estrutura do capsídeo, que quando recebe uma 

cópia da fita de RNA positiva recém-sintetizada, completa a formação do vírus 

infeccioso. Posteriormente, assim que o acúmulo de proteínas do capsídeo é 

satisfatório, inicia-se a encapsidação: o precursor P1 é clivado para dar origem 

aos protômeros imaturos, que formarão os pentâmeros pertencentes à 

estrutura do capsídeo, que quando recebe uma cópia da fita de RNA positiva 

recém-sintetizada, completa a formação do vírus infeccioso (WATSON, 1987; 

RUECKERT, 1996). 

A presença de capsídeos vazios (incompletos) é comum no ciclo de vida 

do Picornavírus. Uma única célula infectada pode produzir 104 a 105 partículas 

virais em ciclo replicativo inteiro leva em torno de 5 a 10 horas, dependendo de 

algumas variáveis como temperatura, pH, célula hospedeira, multiplicidade de 

infecção e da própria partícula viral (MOORE; MORENS, 1991). O processo de 

ocorrer devido a aumento da permeabilidade das membranas celulares, que 

resulta do aumento concentrações de proteínas não estruturais 3A e 3AB 

(LACAL; CARRASCO, 1983; LAMA; CARRASCO, 1992; ALDABE; IRURZUN; 

CARRASCO, 1997; VAN KUPPEVELD et al., 1997). A produção de proteínas 

virais (especialmente 2A e 2B) inibe a secreção de proteínas celulares, mesmo 

na ausência da replicação do RNA viral (DOEDENS; KIRKEGAARD, 1995). A 

figura 10 esquematiza todo o ciclo replicativo. 

Fatores individuais do hospedeiro podem estar envolvidos em diferentes 

processos do ciclo de vida viral, tais como iniciação interna da tradução, 

processamento proteolítico da poliproteína viral, paralisação da síntese protéica 

da célula hospedeira, replicação do RNA e encapsidação do genoma viral. A 
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replicação viral podera ser inibida se um destes componente estiver faltando 

em certos tecidos do hospedeiro. (MUELLER; WIMMER; CELLO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Patogênese dos PV 

Os seres humanos são os únicos hospedeiros naturais conhecidos dos 

PV. Chimpanzés e primatas não humanos do velho mundo, como macacos 

rhesus e cynomolgous, podem ser infectados experimentalmente. Os 

resultados de experimentos em camundongos sugeriram que a resistência de 

Figura 10: Ciclo replicativo dos PV.O ciclo replicativo dos PV numa célula infectada 
envolve a adsorção ao receptor, internalização, descapsidação, tradução e replicação 
do RNA, encapsidação da partícula viral e saída da célula através de lise. 
Fonte: Adaptado de Minor, 2004. 
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outras espécies à infecção pelo PV é provavelmente devido à ausência de um 

receptor celular adequado.  

A infecção pelo PV tem início quando o vírus é ingerido e se multiplica 

na mucosa orofaríngea e intestinal, atingindo, respectivamente, as amígdalas 

ou as placas de Peyer, dando início à viremia  primária (SABIN, 1956; BODIAN; 

HORSTMANN, 1965; NOMOTO; ARITA, 2002). Os vírus excretado nas fezes 

de indivíduos infectados é responsável pela principal via transmissão da 

infecção (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de sítios primários de replicação na mucosa, o vírus segue para 

os linfonodos cervicais e mesentéricos e depois para o sangue, causando uma 

viremia transitória. A maioria das infecções naturais de humanos termina nesta 

fase. Porém, em 4-8% dos indivíduos infectados, ocorre uma segunda viremia 

grave que causa sintomas de “doença menor” (dor de cabeça, dor de garganta, 

febre) (SABIN, 1956; BODIAN; HORSTMANN, 1965; MUELLER; WIMMER; 

 

Figura 11: Patogenia dos enterovírus. 
Fonte: Microbiology and Immunology- University of South Carolina, 2018. 
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CELLO, 2005). Em 1 a 2% dos indivíduos infectados, o vírus entra no sistema 

nervoso central e se replica nos neurônios motores dentro da medula espinhal, 

tronco encefálico ou córtex motor. A replicação viral em neurônios motores 

dentro da medula espinhal leva à paralisia muscular característica 

(NATHANSON; BODIAN, 1962). Portanto, a poliomielite pode ser considerada 

uma infecção entérica acidental, pois não se trata de um estágio obrigatório da 

replicação do PV. 

O período de incubação médio do vírus varia de 7 a 14 dias, mas pode 

variar de 2 a 35 dias. Embora os locais e tipos de células precisos envolvidos 

na replicação primária do PV no trato gastrointestinal não sejam conhecidos, o 

vírus pode ser isolado dos tecidos linfáticos do trato gastrointestinal, como as 

amígdalas, as placas de Peyer do íleo e a linfa mesentérica (BODIAN, 1955; 

SABIN, 1956; BODIAN; HORSTMANN, 1965; MUELLER; WIMMER; CELLO, 

2005). 

A poliomielite é marcada por uma destruição seletiva dos neurônios 

motores, levando à paralisia e, em casos graves, à parada respiratória e à 

morte. Como o PV se dssemina para o sistema nervoso central é pouco 

compreendido. Duas vias de entrada do PV no sistema nervoso central têm 

sido propostas e estas não são mutuamente exclusivas: o vírus entra no 

sistema nervoso central a partir do sangue, ou entra no nervo periférico e é 

transportado para o sistema nervoso central por transporte axonal. Há 

evidências que apoiam ambas as rotas. Uma vez que, foi estabelecido que a 

viremia que precede a infecção paralítica é necessária para a entrada do vírus 

no sistema nervoso central. Além disso, a presença de anticorpos no sangue 

impede a invasão do cérebro e da medula espinhal (BODIAN; HORSTMANN, 

1965). 

Resultados de experimentos por análise farmacocinética em 

camundongos transgênicos CD155, inoculados pela veia da cauda, forneceram 

suporte adicional para a hipótese de que o vírus entra no cérebro e na medula 

espinhal a partir do sangue. Os resultados indicam que o PV é entregue ao 

cérebro em quantidades significativamente maiores que as previstas a partir do 

volume vascular desse órgão (YANG et al., 1997). 
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Relatos históricos documentaram uma correlação entre trauma muscular 

durante a fase virêmica da infecção por PV (quedas, atividade extenuante, 

injeções intramusculares) e um risco aumentado de poliomielite, um fenômeno 

conhecido como poliomielite de “provocação”. Vários casos de poliomielite 

relacionados à vacina Sabin na Romênia foram atribuídos à “provocação” 

porque poderiam estar relacionados a incidências altas de injeções 

intramusculares de antibióticos antes da vacinação oral contra a poliomielite. 

Não estando claro, se isso é um resultado da infecção por PV desses músculos 

ou da resposta inflamatória subsequente (MUELLER; WIMMER; CELLO, 

2005). 

 

 

1.4 Manifestações clínicas 

Estima-se que o PV infecte 100% dos indivíduos suscetíveis, 

apresentando evolução com quadro clínico bastante amplo, envolvendo desde 

infecções subclínica ou assintomáticas, que representam a maioria dos casos, 

até quadros de paralisia grave, que podem levar à morte. A taxa de paralisia 

varia de acordo com o sorotipo, sendo maior para o PV 1 (0.5%) e menor para 

o PV 2 (<0,05%)(KEW et al., 2005; GARON et al., 2016). De acordo com Sutter 

et al.(2013), o curso clínico da infecção por PV pode ser assim dividido: 

 

1.4.1 Infecção inaparente 

Aproximadamente 95 a 99% de todas as infecções por PV em crianças 

são assintomáticas. Mesmo sem sintomas, as pessoas infectadas com o PV 

podem excretar o vírus nas fezes e assim causar novas infecções. 

 

1.4.2 Poliomielite abortiva ou doença menor 

Responsável por 4 a 8% dos casos, se manifesta como uma doença 

menor, não específica, que não apresenta evidência clínica ou laboratorial de 

envolvimento do sistema nervoso central. Os sintomas podem incluir febre de 

baixa , infecções respiratórias semelhante à gripe em várias combinações, 

cefaleia, náuseas e vômitos, com remissão completa em menos de uma 
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semana. Esses sintomas não são geralmente associados à pleocitoce do 

liquor. 

 

 

1.4.3 Meningite asséptica não-paralítica 

Acomete cerca de 1-2% dos indivíduos infectados. O paciente pode 

apresentar sintomas compatíveis com a doença abortiva, com posterior invasão 

do SNC, similar à meningite asséptica, que evolui com recuperação completa 

em até dez dias. Esta forma desenvolve rigidez no pescoço, costas e/ou 

pernas, com presença de espasmos musculares. 

 

1.4.4 PFA, poliomielite paralítica ou doença maior 

Menos de 1% de todas as infecções por PV resultam em paralisia 

(FERREIRA; SOUSA, 2002). Os sintomas de paralisia geralmente começam 1 

a 18 dias após o período prodrômico (semelhante a forma abortiva) e 

progridem por mais 2 a 3 dias. Pode deixar sequelas permanentes ou evoluir 

para o óbito em 2–5% das crianças e 15–30% em adultos. A taxa de paralisia 

aumenta substancialmente com a idade (1/1000 casos em crianças versus 1/75 

em adultos) (GROCE; BANKS; STEIN, 2014; CDC, 2015; GARON et al., 2016). 

Os pacientes afetados por essa forma da doença têm por maior queixa 

uma paralisia flácida assimétrica que começa cerca de 7 a 21 dias após a 

infecção (variando de 3 a 35 dias) e progride em poucos dias, sem perda 

sensorial, decorrente da lesão dos neurônios motores inferiores. Podendo 

regredir nos primeiros dias, resultando em recuperação completa. Entretanto, 

pode ocorrer de descoordenação motora secundária à invasão do tronco 

cerebral, assim como espasmos dolorosos dos músculos não-paralisados. A 

recuperação máxima é observada em 6 a 8 meses, devido a compensação de 

outros grupamentos musculares, enquanto a paralisia residual persiste por 

mais tempo (BROOKS et al., 2005; ESTÍVARIZ et al., 2013; MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2015). Cerca de 10-40% dos sobreviventes 

apresentam recuperação completa da força muscular; entretanto, 60-90% 

permanecem com algum grau de paralisia residual. Fisioterapia vigorosa pode 

ajudar na recuperação (Figura 12). 
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Dependendo do sítio de replicação do vírus no sistema nervoso central, 

poliomielite paralítica se classifica em três tipos: poliomielite espinhal se afetar 

a musculatura esquelética, poliomilelite bulbar atingido a musculatura 

respiratória ou ambas poliomielite bulbo-espinhal (CDC, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 - Pólio espinhal: 

1.4.4.1 Pólio espinhal 

Forma clínica mais comum, responsável por 79% dos casos. Paralisia 

que manifesta de forma assimétrica, envolvendo quaisquer grupos musculares 

inervados pelos neurônios motores do corno anterior da medula, que são 

responsáveis pelo movimento dos músculos do tronco, membros (pernas e 

braços) e músculos intercostais, e que pode evoluir para a morte das células 

neuronais, causando paralisia nos músculos inervados (KARP, 2005). No 

entanto, músculos do corpo podem ser afetados, de forma individual, 

 

Figura 12: Músculos comumente enfraquecidos pela poliomielite. 
Note-se que a contratura neste contexto é um encurtamento do músculo causado 
pela paralisia do músculo antagonista, resultando em distorção ou deformidade de 
uma articulação do corpo. 
Fonte: https://basicmedicalkey.com/poliovirus-and-other-enteroviruses/ 

 

https://basicmedicalkey.com/poliovirus-and-other-enteroviruses/


33 

 

acometendo apenas um membro (monoplegia), dois membros (paraplegia) ou 

os quatro membros (quadriplegia). A extensão da paralisia depende da região 

da medula afetada, podendo ser cervical, torácica ou lombar. 

 

1.4.4.2 Pólio bulbar 

Responsável por 2% de todos os casos de paralisia. É caracterizada 

pela infecção dos músculos inervados pelos nervos cranianos, produzindo 

fraqueza e produzindo sintomas de encefalite e levando a dificuldades para 

respirar, falar e engolir, podendo inclusive levar à sufocação e parada 

cardiorespiratória (SILVERSTEIN; SILVERSTEIN; NUNN, 2001). 

 

1.4.4.3 Pólio Pólio bulbo espinhal 

Ocorre em 19% de todos os casos de paralisia, com característica 

clínica que combina as formas paralíticas espinhal e bulbar. O vírus infecta a 

parte superior da medula cervical (vértebras C3 até C5), evoluindo a um quadro 

de paralisia do diafragma, afetando a respiração. Os pacientes necessitam de 

suporte ventilatório, através de pulmões de aço ou ventiladores de pressão 

negativa. Nos casos de envolvimento bulbar, a taxa de mortalidade pode 

alcançar percentuais de até 25–75% dos caso e 10% se recuperam totalmente 

(CDC, 2015). 

 

 

1.5 Vacinas 

Embora já se tivesse adquirido muito conhecimento sobre a doença e os 

PV, não existia grande expectativa sobre a possibilidade de se desenvolver 

uma vacina eficaz com as técnicas então disponíveis. Porém, com a publicação 

do artigo de Enders e colaboradores na Science (1949), em que se descreve o 

cultivo do PV em culturas de tecido humano, foi diponibilizada a ferramenta 

necessária para vários laboratórios desenvolverem novas vacinas contra o PV. 

Salk e colaboradores, assim como Milzer e colaboradores, optaram em 

prosseguir em direção à vacina inativada, enquanto Cox, Koprowski e Sabin 

optaram por obter uma vacina de vírus vivo atenuado (MOULIN, 1996; 

PLOTKIN, 1999). Apesar da vacina de Milzer ser imunogênica em humanos, 
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esta nunca foi adotada para uso geral. Contudo, a vacina inativada contra PV 

(VIP) de Jonas Salk obtêm em 1955 o licenciamento, após rigorosos testes 

conduzidos em 1.829.916 crianças (SALK, 1953). Na década de 1960, Albert 

Sabin introduziu a segunda vacina contra a poliomielite: a vacina oral contra PV 

(VOP) (SABIN, 1955, 1956). 

O trabalho de Enders e colaboradores permitiu não somente o preparo 

de vacinas como também que se estabelecesse o diagnóstico laboratorial de 

casos de poliomielite pelo isolamento de vírus em culturas de células, e não 

mais em primatas, o que viabilizou o estudo de grande número de casos em 

curto prazo (SCHATZMAYR; FILIPPIS; FRIEDRICH; LEAL, 2002). 

O uso das vacinas VIP e, especialmente, VOP ambas contendo os três 

sorotipos de PV, em campanhas de imunização em massa foi o principal fator 

no sucesso da erradicação de PVS nas Américas. A escolha da VOP se deve à 

facilidade de administração, baixo custo e maior imunidade de mucosas, em 

comparação com a vacina de vírus inativados (VIP) (HEYMANN; AYLWARD, 

2006) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Características das vacinas contra poliomielite 
Fonte: Rev Paul Pediatria 2007; 25(2):172-9 

 

Característica VOP VIP 

Facilidade de uso Sim Não 

Via de administração Oral 

Facilmente administrada e não 

exigi um profissional de saúde 

treinado 

Intramuscular 

Requer um profissional de 

saúde treinado 

Imunogenicidade Melhor resposta para P2. 

Necessidade de várias doses 

para soroconversão aos três PV. 

Principal medida preventiva 

contra a pólio 

Soroconversão superior a 

95% para P1, P2, P3 após 

duas doses. Fortalece o 

sistema imunológico, sendo 

uma proteção adicional 

contra a pólio 

Excreção fecal dos vírus 

vacinais 

Sim Não 

Custo Baixo 

∼ US$ 0.15/dose 

(preço UNICEF 

US$ 0.10–0.20) 

Alto 

∼ US$ 1/dose 

Imunidade de mucosas Alta, após duas doses Média, após duas doses 

Termoestabilidade Baixa Alta 

Estabilidade 

Térmica 

Sensível ao aquecimento Sensível ao aquecimento e 

congelamento 

Estabilidade genética Baixa NA* 

Risco de paralisia Sim 

PPAV2, PVDV3 

Não 

Esquema 

vacinal/duração 

de proteção 

Múltiplas doses Pelo menos uma dose em 

esquemas combinados, de 

quatro a cinco doses em 

esquemas apenas com VIP 

 

1 
PVS – PV selvagem; 

2 
PPAV – poliomielite associada a vacina; 3 PVDV – PV derivado vacinal; *NA - 

não se aplica (vacina de vírus inativados) 
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1.5.4 Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP) 

A vacina de poliomielite inativada (IPV) foi produzida por Salk a partir de 

amostras de vírus cultivados em células de rim de macaco e inativados com 

tratamento prolongado com formalina para eliminar a infecciosidade. No ano de 

1954, a vacina inativada foi testada em um estudo controlado por placebo, o 

ensaio envolveu cerca de dois milhões de crianças de comunidades de todas 

as partes dos Estados Unidos, além de várias outras do Canadá e Finlândia. 

Os resultados foram apresentados em 12 de abril de 1955, e concluiu-se que a 

vacina era segura e com eficácia de 70%, e que a efetividade estaria 

correlacionada com a potência, quantificada pela resposta de anticorpos em 

crianças (MONTO, 1999). 

A incidência de poliomielite paralítica nos Estados Unidos diminuiu de 

13,9 casos por 100 000 em 1954 para 0,8 casos por 100 000 em 1961 

(STREBEL et al., 1992). Algumas desvantagens da vacina Salk naquela época, 

como a diminuição dos títulos do anticorpos circulante dentro de alguns anos 

de vacinação, a circulação adicional de PVS e suas implicações nos surtos e o 

uso do grande número de macacos (cerca de 1500) necessários para ser 

sacrificado para produzir cada 1 milhão de doses inativadas. As cepas de vírus 

utilizadas na vacina foram Mahoney (tipo l), MEF-I (tipo 2) e Saukett (tipo3). 

Entretanto, pouco após seu licenciamento, foram notificados casos de 

doença paralítica em vacinados. Como o intervalo entre a vacinação e o início 

da doença correspondia ao período de incubação da poliomielite,uma 

investigação epidemiológica revelou que quase todos os 260 casos ocorreram 

em crianças que receberam a vacina produzida pelo laboratório Cutter, onde se 

conclui que ocorrera uma falha na inativação do vírus. Estudos concluíram que 

o vírus era resistente à inativação pelo formaldeído, devido à grande quatidade 

de proteínas estranhas e aglomerado de vírus. Em 1980, Van Wezel introduziu 

uma tecnologia na produção da VIP, aperfeiçoando o processo de 

concentração com isso aumentando a imunogenicidade da vacina. Ele decidiu 

concentrar e purificar o vírus antes do tratamento com formalina. Uma 

introduzido o procedimento, mais nenhuma falha no processo de inativação foi 

registrada (RACANIELLO, 1988). Os ensaios com a vacina melhorada 

mostraram uma soropositividade superior a 90% contra todos os 3 tipos de PV 



37 

 

após uma dose e 100% de soropositividade após duas doses (BROOKS et al., 

2005). 

Atualmente a taxa de soroconversão da VIP é muito próxima a 100%, 

sendo responsável pela presença de altos títulos de anticorpos para os três 

sorotipos de PV após um esquema vacinal de três doses, sendo a última dose 

administrada aos 6 meses de idade ou mais (ESTÍVARIZ et al., 2013). 

A VIP mostra um efeito semelhante a VOP na indução de imunidade de 

faringe, mas tem um efeito limitado na indução da imunidade intestinal primária, 

quando administrada sozinha, além de apresentar ótimo perfil de eficácia e 

segurança. No que concerne à proteção individual, não esta associada à 

poliomielite paralítica, não causa PPAV e teria menos riscos para surtos 

subsequentes de cPVDV, sendo universalmente recomendada para pacientes 

com imunodeficiências (WHO, 2018). 

A VIP pode ser administrada em bebês prematuros (<37 semanas de 

idade) concomitante com outras vacinas de rotina. Pode ser combinada a 

outras vacinas, dando maior conforto, comodidade e adesão. Além disso, não 

são necessárias doses suplementares ao esquema primário de vacinação, 

diminuindo o custo das inúmeras campanhas vacinais, como as que 

acompanham a VOP. A OMS recomenda que se acrescente pelo menos uma 

dose de VIP aos programas imunização de rotina, com uma dose administrada 

após 14 semanas de vida (WHO, 2018). 

A VIP não deve ser administrada a crianças com alergia conhecida ou 

documentada a estreptomicina, neomicina ou polimixina B, que são 

componentes inativos da vacina, ou ainda se apresentarem histórico de reação 

alérgica após a vacinação prévia de VIP. Contudo, a maior desvantagem da 

VIP no contexto da erradicação da pólio é o fato de existir uma limitação na 

capacidade de produção anual limitada e seu elevado custo(ANDRE; ANDRÉ, 

2001). 

 

1.5.5 Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP) 

A vacina oral contra poliomielite (VOP) desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa chefiada por Albert Sabin foi licenciada para uso na década de 1960 

(SABIN, 1960). Devido à sua facilidade de administração, baixo custo e maior 
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imunidade de mucosas, em comparação com a vacina de vírus inativado (VIP) 

foi adotada ela OMS como a principal estratégia para erradicação global da 

poliomielite (Tabela 1) (BRICKS LF, 1997; HEYMANN; AYLWARD, 2006). 

Sabin desenvolveu a vacina empiricamente a partir de cepas circulantes 

que foram adaptadas às condições de laboratório. Para tanto, os vírus foram 

sucessivamente cultivados em diferentes linhagens celulares, múltiplas 

infecções e temperaturas, com o objetivo de gerar variantes que não causariam 

paralisia em modelos animais. Foram utilizados 1200 primatas para identificar e 

caracterizá-los, resultando em linhagens descendentes com menor virulência 

em macacos, adequadas para infectar os receptores celulares, porém 

suficientemente atenuadas e estáveis para não causar a doença (SABIN, 

1956). Análises posteriores, do genoma viral das cepas vacinais evidenciaram 

que o processo de atenuação ocorreu devido a um pequeno número de 

mutações ao longo do genoma das cepas de PVS (MINOR, 1993). As cepas 

produzidas, chamadas Sabin 1, 2 e 3, foram avaliadas quanto à virulência por 

vias intracraniana, intraespinhal e subcutânea, e deram origem à vacina oral 

trivalente atenuada(MINOR, 2004). 

Sua formulação trivalente continha concentrações 106, 105 e 105,5 TCID50 

(50% de dose infectante em cultura de tecido) de Sabin tipos 1, 2 e 3, 

respectivamente. Porém, estudos realizados na Índia revelaram que a 

soroconversão para os três vírus vacinais não era homogênea (JOHN; 

DEVARAJAN; BALASUBRAMANYAN, 1976). Enquanto a maioria das crianças 

apresentava excelentes taxas de soroconversão para o P2, a resposta ao P1 e 

P3 eram baixas, devido a maior eficiência da replicação do PV atenuado tipo 2 

no trato gastrointestinal. Esse problema tem sido observado principalmente em 

países de clima tropical, onde são necessárias diversas doses da vacina para 

obtenção de mais de 95% de soroconversão para os três PV. O problema foi 

resolvido com uma pequena mudança na formulação da VOP, o aumento da 

concentração do vírus tipo 3 e consequente elevação da imunogenicidade 

(PATRIARCA et al., 1988). 

O programa de Erradicação da poliomielite da OMS recomendou que 

uma dose da VOP (0,5 mL, administrada oralmente a partir de um dispensador 

de dose única), passaria a conter um mínimo de 106 TCID50 (dose infecciosa de 
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cultura de tecidos) de PV tipo 1 (LSc 2ab), 105,1 TCID50 Sabin cepa de PV tipo 2 

(P712 Ch 2ab), e 105,8 TCID50 Sabin cepa de PV tipo 3 (Leon 12a1b), 

equilibrada em uma formulação de 10:1:3, respectivamente (PATRIARCA; 

WRIGHT; JOHN, 1991). 

Em 1972, Sabin doou suas cepas de vacina de PV para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), aumentando a disponibilidade desta vacina para os 

países em desenvolvimento. De 1977 a 1995, a porcentagem de todas as 

crianças do mundo que receberam as três doses necessárias de VOP nos 

primeiros anos de vida aumentou de 5% para 80%. Em maio de 2012, a 

Assembléia Mundial da Saúde da OMS delineou a remoção gradual das 

vacinas de poliomielite oral (VOPs), começando com a vacina contendo PV tipo 

2 e a introdução de pelo menos uma dose da  VIP na imunização rotineira. A 

mudança de tVOP para bVOP e o uso da VIP destinam-se  aumentar a 

imunidade sistêmica e eliminar os raros riscos de PPAV e PV derivado de 

vacina circulante (cPVDV). 

Com a erradicação global do PVS2 em 1999, ocasionou mudanças no 

cenário internacional e o risco de doença paralítica devido à OPV tipo 2 supera 

seus benefícios. Futuramente com a erradicação dos tipos 1 e 3 a retirada da  

bOPV também já se encontra prevista (OMS, 2018). 

A VOP favorece a proteção coletiva por meio da disseminação do vírus 

vacinal no meio ambiente, sendo a vacinação massiva em um mesmo 

momento a melhor forma de promover essa disseminação. Atualmente, para 

uma imunidade longa, frente aos tipos de PV, adota-se o esquema básico de 

três doses, ou seja, 3 doses de VIP (D1, D2 e D3), sendo necessárias 2 doses 

de reforço (VOP) após o término do esquema básico (OMS, 2018). 
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Tabela 2: Esquema de vacinção no Brasil 
Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS 

 

1.5.6 Eventos adversos associados à vacina atenuada 

1.5.6.1 Poliomielite paralítica associada à vacina (PPAV) 

A PPAV caracteriza-se pelo desenvolvimento de um evento adverso 

após a vacinação com a VOP (ALEXANDER et al., 2004; SUTTER et al., 

2012), de paralisia flácida aguda (PFA) idêntica a que ocorre com o vírus 

selvagem, podendo apresentar paralisia residual de duração por pelo menos 60 

dias, em pacientes que receberam a VOP 4 a 40 dias antes do início dos 

sintomas ou em contactantes de indivíduos vacinados 7 a 75 dias antes do 

início dos sintomas.A ocorrência PPAV é esporádica e rara, com taxas 

igualmente baixas na maioria dos países que utilizam a VOP (KEW et al., 2005; 

SUTTER et al., 2012), estando mais frequentemente associada com as cepas 

vacinais dos sorotipos 2 e 3 e raramente com o sorotipo 1 (NKOWANE et al., 

1987). 

Em países desenvolvidos, o risco associado à primeira dose variou de 

1:750.000 a 1:2,5 milhões  para o total de doses aplicadas. No Brasil, a 

incidência da PPAV tem sido baixa. Entre 1989 e 2011, foram registrados 46 

casos em crianças, com taxa de 1:1,6 milhão de casos por doses aplicadas e 

com predomínio na primeira dose. O MS estimou que o risco para a primeira 

dose varia entre 1:1,2 a 1:2,4 milhões de casos por doses administradas e, 

considerando todas as doses, ocorre um aumento com variação de 1:3,6 a 1:13 

milhões de casos por doses administradas (BRASIL, 2014). 

Em países desenvolvidos, o risco de paralisia é substancialmente maior 

na primeira dose de VOP do que em doses subsequentes (1caso para cada 1,4 
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milhões de doses) para maiores de 18 anos e nos indivíduos imunodeficientes, 

em especial aqueles com disfunção de linfócitos B (hipogamaglobulinemia ou 

agamaglobulinemia), onde o risco aumenta em 3200 vezes (KEW et al., 1998). 

Estes indivíduos podem apresentar replicação prolongada pelo vírus vacinal 

(>6 meses) e permanecer excretando vírus por períodos substancialmente 

mais longos que os indivíduos imunologicamente normais, elevando o acúmulo 

de mutações (SHAHMAHMOODI et al., 2010; BURNS et al., 2014). Um outro 

fator que parece estar relacionado a maior risco de PPAV é administração de 

múltiplas injeções intramusculares 30 dias antes da VOP. 

Em países que usam VOP trivalente, cerca de 71% dos casos de PPAV 

em indivíduos vacinados e nos contactantes domiciliares são causados pelo 

Sabin 3, seguido de Sabin 2 (26% dos casos). PPAV em contactantes não 

domiciliares ou adquiridos na comunidade é mais frequentemente associado ao 

Sabin 2 (50% dos casos), seguido por Sabin 3 (33% dos casos). Em indivíduos 

imunodeficientes, o sorotipo 2 é a causa mais frequente de PPAV. O sorotipo 1 

é o que está menos frequentemente associado à PPAV. 

A PPAV é uma consequência clínica direta da instabilidade das cepas de 

PV da VOP, e a maneira mais efetiva de eliminar o risco de PPAV é 

interromper o uso da VOP após a certificação da erradicação da pólio (KHAN et 

al., 2018). 

1.5.6.2 Poliovírus derivado vacinal (PVDV) 

Enquanto a PPAV é um evento adverso após a exposição à VOP, os 

PVDVs são poliovírus cujas propriedades genéticas ocorreram mutação, pela 

replicação sustentada do vírus vacinal, devido à eliminação prolongada do 

vírus nas fezes por um indivíduo imunodeficiente ou à manutenção da 

transmissão de uma pessoa para outra. Pode resultar em PVDV com 

características semelhantes ao vírus selvagem, com aquisição de 

neurovirulência e potencial de transmissibilidade (Kew et al., 2004). 

 A definição de um PVDV está baseada no nível de divergência genética 

limitada nas sequências nicleotídicas no gene VP1da cepa de VOP, com base 

no relógio molecular dos PV, que marca uma taxa global de evolução de 

aproximadamente 1%de substituições nucleotídicas que são acrescentadas ao 
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genoma, por ano de circulação após a administração da vacina (BURNS et al., 

2014). 

Os PVDV apresentam divergência genética maior que 1% da cepa VOP 

correspondente para os sorotipos 1 e 3  (ou seja, 10 ou mais substituições de 

nucleotídeos) ou maior que 0,6% de divergência para o PV2 (6 ou mais 

substituições) na região genômica VP1 (CDC, 2012). De acordo com contextos 

epidemiológicos, PVDVs são classificados em: 1) PVDVs circulante (cPVDV), 

quando existe evidência de transmissão de pessoa para pessoa na 

comunidade; 2) PVDVsassociados a imunodeficiência (iPVDV), quando são 

isolados de pessoas com imunodeficiência primária que apresentam infecções 

prolongadas por PV; e 3) PVDVsambíguos (aPVDV), quando são isolados 

clínicos de pessoas sem imunodeficiência conhecida e sem evidência de 

transmissão, ou são isolados de esgoto não relacionados a outros PVDVs 

conhecidos e cuja fonte é desconhecida (BURNS et al., 2014).  Em agosto de 

2016, o GPEI atualizou o relatório de classisicação dos PVDVs. (GUIDELINES, 

2016). 

A detecção de aPVDVs em ambientes com cobertura de vacinal contra 

PV menor que 60% pode indicar um risco para a emergência e propagação de 

cPVDV, assim como possíveis lacunas na vigilância (CDC, 2017). Com o 

potencial para restabelecerendemicidade em áreas de baixa cobertura vacinal 

os cPVDVs representam uma ameaça a comunidade tão grande quanto os 

PVS, por terem revertido o fenótipo de atenuação e recuperado aspropriedades 

biológicas do vírus selvagem (BURNS et al., 2014). Desde os anos 2000, os 

cPVDV vêm sendo associados à geração de váriasepidemias em comunidades 

que apresentam baixa cobertura vacinal (Figura 13). 
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Figura 13: Casos de poliovírus circulantes derivados de vacinas (cPVDV) 
detectados, por sorotipo - mundial, janeiro de 2000 a junho de 2017. 
Fonte: Adaptado de Burns et al., 2018. 

 

Por sua vez, indivíduos imunodeficientes infectados com iPVDVs 

podempermanecer excretando vírus por vários anos, sem sinais aparentes de 

paralisia (MACLENNAN et al., 2004; DEVRIES et al., 2011). Estes indivíduos 

estão em risco dedesenvolver a poliomielite paralítica (KEW et al., 1998) e 

disseminando o vírus podem infectar outros indivíduos (ALEXANDER et al., 

2009). 

No caso dos aPVDVs, alguns destes vírus são, na verdade, cPVDVs 

para os quais ainda não foi identificada a fonte e/ou casos de infecção pelo 

vírus, ao passo que outros, como vírus altamente divergentes encontrados no 

ambiente em países desenvolvidos, são provavelmente iPVDVs. 

Desde 2005, houve um aumento significativo em casos conhecidos de 

iPVDVs, identificados principalmente em pacientes com imunodeficiência 

primária em países de renda média. No entanto, a prevalência atual e futura de 

excretores de iPVDVs assintomáticos é de difícil estimativa. Embora exista um 

potencial de disseminação comunitária do iPVDV, nenhum surto foi 

    Tipo 1 cPVDV 

    Tipo 2 cPVDV 

    Tipo 3 cPVDV 

Mudança da VOP 

trivalente (tipos 1, 2 e 

3) para VOP bivalente 

(tipos 1 e 3) 
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documentado até o momento e os riscos de transmissibilidade de excretores 

assintomáticos de iPVDVs a longo prazo não serem totalmente conhecidos. A 

OMS considera o iPVDV o principal fator de risco para o ressurgimento do PV 

no período após  a descontinuação da VOP (GPEI, 2016). 

 

 

1.6 Vigilância epidemiológica 

 

A eficiência da erradicação global da poliomielite depende da vigilância 

efetiva nos casos clínicos de PFA, causados por PVS ou cPVDV, confirmados 

através de testes pelas Rede Global de Laboratório de Pólio., criada pela OMS, 

em 1988. Esta rede atualmente é composta por 146 laboratórios distribuídos 

em cinco continentes. Neste contexto, Laboratório de Enterovírus (LEV) do 

Instituto Oswaldo Cruz, está classificado como Referância Regional das 

Américas, e tem como função principal identificar possíveis importações PVS 

de países ainda endêmicos e monitorar a circulação de PVDV (BRASIL, 2014).  

 A atuação de um sistema de vigilância sensível e ativo, adotando  

estratégicas básicas da vigilância epidemiológica é necessária e envolve: 1) 

manutenção homogênea de altas taxas de cobertura vacinal (>95%); 2) 

realização de dias nacionais de vacinação, com foco em todas as crianças com 

menos de 5 anos; 3) investigação epidemiológica e laboratorial de todos os 

casos de PFA na população; e, 4) campanhas de imunização para interromper 

cadeias finais de transmissão (BRASIL, 2014). 

A sensibilidade e completude da investigação de caso são os 

indicadores usados para avaliar o desempenho da vigilância. Uma taxa de 

notificação de 1 caso/100.000 habitantes menores de 15 anos, a investigação 

em 48 horas de 80% dos casos de PFA, coleta oportuna de fezes, dentro de 14 

dias do início da paralisia; e notificação negativa/positiva semanal, com meta 

mínima de 80%. A suspeita de poliomielite em indivíduos de qualquer idade, 

bem como os casos de PFA em menores de 15 anos, são de notificação e 

investigação obrigatórias imediatas. O Sistema de Vigilância Epidemiológica 

deve ser suficientemente sensível e ágil para identificar, notificar e investigar 

imediatamente todo caso de deficiência motora flácida, de início súbito, em 
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menores de 15 anos, independente da hipótese diagnóstica, e em pessoas de 

qualquer idade, com história de viagem a países com circulação de poliovírus 

nos últimos 30 dias, ou contato no mesmo período com pessoas que viajaram 

para países endêmicos, que apresentem suspeita diagnóstica de poliomielite 

(BRASIL, 2014). 

Os casos de PFA devem ser encerrados oportunamente no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), até 60 dias da notificação, 

quando se realiza a avaliação neurológica. É necessário que todos os achados 

da investigação epidemiológica sejam minuciosamente avaliados  

 Recentemente, a vigilância ambiental vem sendo implementada pela 

OMS em vários países, com a finalidade de rastrear a transmissão do vírus 

através de populações humanas, fornecendo informaçôes complementares  

sobre a vigilância das PFAs, sendo um método muito sensível para detectar e 

identificar a transmissão silenciosa do PV, orientando medidas imediatas de 

prevenção e controle. O seu objetivo é quantificar o risco de emergência de 

poliovírus derivado da vacina circulante (cVDPV) em países que mudaram 

recentemente do uso de VOP para IPV ou de VOP trivalente para bivalente, 

tendo um papel importanta na indentificação e análise de surtos que nos 

permite abordar rapidamente os surtos de pólio e direcionar as campanhas 

com precisão (OMS, 2018). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Determinar a prevalência dos anticorpos séricos contra o vírus da 

poliomielite sorotipos 1 e 3 em pacientes HIV positivos do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 

 

2.2 Específicos 

 

1. Avaliar o perfil de imunidade em nível de anticorpos contra o PV em 

população HIV positivo em diferentes faixas etárias. 

 

2. Fornecer dados  sobre o desempenho da VOP em população de risco. 

 

3. Verificar a influência dos níveis de células T CD4+ frente aos níveis de 

anticorpos anti-PV em pacientes HIV positivos. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo 

Estudo transversal de 353 amostras de plasma de pacientes HIV 

positivos acompanhado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de 

Janeiro Noel Nutels (LACEN/RJ). 

 

3.2 População de estudo 

No período compreendido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017, 

foram selecionadas, de forma aleatória, 353 amostras de pacientes HIV 

positivos do estado do Rio de Janeiro com faixa etária entre 5 a 60 anos, 

acompanhada pelo LACEN/RJ para avaliação de indicação de tratamento e 

monitoramento de pacientes em terapias antirretroviral (TARV). 

Todas as amostras foram previamente testadas pelo ensaio de 

contagem de linfócitos T CD4/CD8 por citometria de fluxo, no LACEN/RJ. E 

posteriormente enviadas ao Laboratório de Enterovírus (LEV) do Instituto 

Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para determinação dos títulos de anticorpos 

contra poliovírus 1e 3 por ensaio de microneutralização. As amostra estavam 

acompanhadas com planilhas com dados de identificação individual 

apresentando: número de registro, cidade, volume, data de nascimento e 

resultado do exame de contagem de linfócitos T CD4/CD8. 

As amostras foram distribuídas geograficamente em três mesorregiões 

do Estado do Rio de Janeiro,  segundo divisão estabelecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE: Mesorregião do Rio de Janeiro (n  = 

144; 40,8%), Mesorregião do Norte Fluminense (n  = 119; 33,7%) e  

Mesorregião do Sul Fluminense (n = 90; 25,5%) (Figura 14). Estas três 

mesorregiões abrangem os municípios de responsabilidade do LACEN/RJ para 

o monitoramento de esquemas de tratamento da infecção pelo HIV, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde- SUS. 
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Figura 14: Mesorregiões do Estado Rio de Janeiro e número de amostras 
analisadas. 
Fonte: IBGE:Departamento de Geografia, 1990. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão da amostra 

Foram incluídos neste estudo os pacientes que apresentaram os seguintes 

critérios: 

 Sexo feminino ou masculino; 

 Identificação da procedência: obrigatório o nome, endereço e cidade de 

procedência;  

 Data de nascimento, idade e sexo; 

 Todos os frascos devem estar rotulados. 

 

Todos aqueles que apresentaram 1 ou mais dos seguintes critérios foram 

excluídos: 

 Amostras com cadastro incompletas: não identificadas ou com 

identificação inadequada ou sem etiqueta. 

 As amostras congeladas durante o transporte, 

 Com presença de hemólise acentuada; 
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 Com volume insuficiente para o exame ou amostras contidas em 

frascos danificados ou vazadas. 

As amostras que chegaram sem atender aos critérios de qualidade 

foram descartadas. A confiabilidade dos resultados depende do período 

e dos cuidados durante a coleta, manuseio, acondicionamento e 

transporte dos espécimes biológicos. 

 

 

3.3 Considerações éticas 

Para a realização do presente estudo foi dispensada a utilização do 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido – TCLE, tendo em vista que este 

projeto de pesquisa utilizou amostras e dados secundários (número de registro 

interno, sexo, idade, região e a contagem de células CD4) obtidos a partir de 

material já coletado e autorizado para estudos. Portanto, a equipe da pesquisa 

não teve acesso a nenhum dado identificador dos pacientes e não foi possível nem 

conhecê-los nem localizá-los durante o processo de análise dos resultados. 

 Comprometemo-nos a cumprir todas as diretrizes e normas 

regulamentadoras descritas nas Resoluções 466 de 2012, e suas 

complementares, no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados 

utilizados, não sendo permitida qualquer possibilidade de quebra de 

privacidade conforme descrito na resolução 510/16 parágrafoVII, com 

esclarecimento na Carta Circular 166/2018do CONEP/SECSN/MS. 

 

 

3.4 Coleta e processamento das amostras 

As amostras de sangue total foram coletadas pelo LACEN/RJ por 

profissionais habilitados, assepticamente e por venopunção com tubo de coleta 

BD vacutainer estéril com EDTA (tampa cor lavanda). Não foi necessária a 

preparação especial do paciente antes de iniciar a coleta, mas recomendou um 

jejum de 8h. O sangue foi armazenado à temperatura ambiente (entre 20°C a 

25°C) até o momento da marcação das células. O manuseio correto das 

amostras é imprescindível para evitar degradação, observando as precauções 

universais para punção venosa.  
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Todas as amostras de sangue total foram processadas no LACEN/RJ, 

pelo ensaio de contagem de linfócitos T CD4/CD8 por citometria de fluxo 

(BECTON, 2016), foram enviadas ao LEV acondicionadas em caixas de isopor 

com gelo suficiente para manter a temperatura entre 18ºC e 25ºC, 

assegurando-se de que o empacotamento e a estocagem estejam de acordo 

com as regulamentações federais para o transporte de amostras clínicas e de 

agentes etiológicos. 

No LEV um volume de 1 mL de plasma de cada amostra foi coletado e 

armazenado -20ºC, para o ensaio de microneutralização. 

Na figura 15 estão representados os principais procedimentos realizados 

no diagnóstico laboratorial. 

 

Figura 15. Fluxograma simplificado do processamento laboratorial. 

 

Neste trabalho, os resultados laboratoriais para exame de contagem 

células CD4 foram fornecidos pelo LACEN/RJ, assim como as informações 

obtidas para construir as planilhas de dados no programa Excel (Microsoft 

Excel, versão 2010. 

 

LACEN 

Coleta de amostra 

LACEN 

Citometria de fluxo 

Ensaio de contagem de linfócitos TCD4/CD8  

Fiocruz/LEV  

Alicotagem e acondicionamento das 
amostras de plasma 

Ensaio de microneutralização  

Análise dos dados 
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3.5 Linhagem celular 

Foi utilizada uma linhagem celular de rabdomiosarcoma humano (RD), 

fornecida pelo CDC- Center for Disease Control and Prevention, Atlanta- USA, 

ao Laboratório de Enterovírus da Fiocruz/RJ, seguindo os protocolos da OMS. 

As células foram mantidas e propagadas em garrafas de poliestireno 

transparentes de 25 cm2, estéreis, descartáveis, em meio Eagle de crescimento 

com 5% de soro fetal bovino. Sendo, incubadas à 36ºC e posteriormente 

observadas ao microscópio invertido até a formação da monocamada 

com100% de confluência. 

Para preparação de suspensão de célula, o meio de crescimento das 

garrafas de cultura celular foi descartado e foram efetuadas duas lavagens com 

5mL de tampão salina fosfatolivre de cálcio e magnésio (PBS). Em seguida foi 

adicionado à monocamada 5mL de solução de tripsina a 0,25% em PBS 

(partes iguais de 0,25% de tripsina e 1:5000 de solução verseno). A garrafa foi 

incubada a 36ºC até o início do desprendimento da monocamada celular. A 

solução de tripsina foi desprezada e a monocamada foi homogeneizada com 

5mL meio Eagle de crescimento com 5% de soro fetal bovino, obtendo uma 

suspensão de células de concentração não determinada. 

A quantificação inicial de células de foi realizada em câmara de 

Neubauer, após uma diluição 1:2 da suspensão de células em azul de tripan. 

Para determinar a concentração inicial de células foi usada a seguinte 

fórmula:C1 = t x tb x 1/4 x 104, onde, t= total de células contadas nos quatros 

corner; tb= fator de correção da diluição do azul de tripan; ¼= média de células 

contadas nos quatro corner; 104= fator de correção da câmara (WHO, 2004b). 

Para determinar a concentração final de 2x105 células/mL, foi usada a 

seguinte fórmula: C1 x V1 = C2 x V2, onde, C1= concentração inicial; 

V1=volume inicial da suspensão; C2= concentração final; V1= volume final da 

suspensão. Para o preparo da suspensão final de células foi utilizado o meio de 

crescimento com 5% de soro fetal bovino e esta foi estocada a 8ºC até o 

momento do uso (WHO, 2004b). 
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3.6 Preparo das cepas de poliovírus 

As cepas de referência Sabin 1 (NISBC 01/528), e Sabin 3 (NIBSC 

01/532) foram fornecidas pelo CDC ao LEV. As cepas virais estavam 

estocadas a -80oC em criotubos. Foram inoculados 0,4 mL de cada cepa 

referência em um frasco de 75 cm2 de células RD contendo uma camada 

confluente e viável de células RD em 25 mL de meio de manutenção, sendo 

utilizado um frasco para cada cepa viral. Os frascos inoculados foram mantidos 

em incubadora a 36oC, sem controle de CO2. As culturas de células 

inoculadasforam observadas diariamente, usando um microscópio invertido, 

para o aparecimento do efeito citopático (da língua inglesa, “CytophaticEffect”, 

CPE). Quando 75 a 100% das células apresentaram CPE (3+ a 4+ CPE), os 

frascos foram submetidas a três ciclos de congelamento/descongelamento, 

para promover a ruptura de todas as células. 

O lisado celular foi transferido para tubos de 50 mL e centrifugado para 

clarificação por 20 minutos a 1500g em centrífuga refrigerada. O sobrenadante 

foi aliquotado em volume de 0,1 mL, identificado e estocado a -80oC em 

criotubos (WHO, 2004b). 

 

 

3.7 Quantificação viral por titulação 

Para a quantificação das partículas infecciosas foi realizado ensaios de 

titulação de antígenos para as cepas de referência Sabin 1 e Sabin 3, 

fornecidas pelo CDC, seguindo a metodologia descrita no manual OMS(WHO, 

2004a). Foram realizadas diluições de 10-6 a 10-9 em meio de Eagle Earle’s 

sem soro fetal e, a seguir, cada diluição foi adicionada na placa de cultura 

celular com 96 poços previamente semeadas com células RD com 

concentração de 1-2 x 105 células/mL. Foram usados 20 poços para cada 

diluição. As células foram incubadas em estufas a 36oC, sem controle de CO2 

e observadas por até 5 dias. O número de poços com células infectadas foi 

determinado para cada diluição do vírus por identificação da presença de CPE. 

O título viral foi calculado pela fórmula de Karber: Log CCID50= L -d (S - 0,5), 

onde: L= log da menor diluição utilizada no teste; d= diferença entre logs das 

diluições; S= soma das proporções de cavidades com CPE para cada diluição. 
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Os valores foram expressos em TCID50 (da língua inglesa, “50% Tissue 

Culture Infectious Dose”), ou seja, o valor de diluição de vírus capaz de infectar 

50% das culturas de células (REED; MUENCH, 1938; WHO, 2004b). 

 

 

3.8 Ensaio de microneutralização 

 O ensaio de microneutralização foi o método utilizado para determinação 

de anticorpos contra o PV,para definir evidência sorológica de imunidade e a 

prevalência da soropositividade para os antígenos estudados. 

Para os testes foram utilizadas cepas de Sabin PV1 e PV3 com 

100TCID50/50 µL e uma linhagem de células RD com uma concentração de 1- 

2 x 105 células/mL, adotando a metodologia descrita no manual OMS (WHO, 

2004a). Inicialmente as amostras de plasma e controles foram diluídas a 1:4 e 

posteriormente, foram inativados por aquecimento a 56°C durante 30 minutos. 

Logo após, foram diluídas em duplicatas de forma seriada de 1:8 a 1:512 com 

meio Eagle Earle’s sem soro fetal (volume final, 50 µL) em placa para cultura 

celular de 96 poços. Em seguida, foi adicionado a cada cavidade das diluições 

50 µL da cepa de PV referência (100TCID50/ 50 µL)diluídaem meio EagleEarle 

sem soro fetal. Esta mistura foi incubada durante 2h a 36°C para permitir que 

os anticorpos se ligarem ao PV. Após incubação uma suspensão de 100µL de 

células RD (2 x 105 células/mL) foi adicionada à mistura de vírus-plasma. Os 

controles de vírus e de células foram incluídos para comparação. As placas 

foram incubadas a 36°C e observadas em microscópio invertido diariamente 

durante 5 dias para a prova do CPEem 100% da monocamada.  

Foram considerados protegidos os indivíduos com titulação de 

anticorpos ≥1:8 (PIRES et al., 2007). Foi classificada como baixa, média e alta 

a imunidade para PV1 e PV3, respectivamente os títulos entre 1:8–1:32, 1:64–

1:256 e >1:512 (WEBER et al., 1994; REINHEIMER et al., 2012). As taxas de 

soroproteção de anticorpos foram calculadas para cada sorotipo em cada faixa 

etária. 

3.9 Contagem de linfócitos TCD4+ por Citometria de Fluxo 

A contagem de linfócitos TCD4+ é utilizada no monitoramento e evolução 

do tratamento da infecção pelo HIV em pacientes submetidos à terapia 
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antirretroviral. Seus valores são considerados alterados quando as contagens 

seriadas estão abaixo de 500 células/mm3. Pacientes com contagens abaixo de 

200 células/mm3 apresentam um risco bastante aumentado para processos 

oportunistas. Já pacientes com contagens abaixo de 50-100 células/mm3 

apresentam um quadro de imunodeficiência mais grave e um risco bastante 

elevado para infecções disseminadas.  

Esta metodologia foi realizada em amostras de sangue utilizando-se um 

conjunto de reagentes comerciais BD Bioscieces, USA. Os 

procedimentosforam realizados de acordo com as recomendações do 

fabricante (BECTON, 2016). 

Para a etapa de marcação das células foram pipetados 20 µL de 

reagente do anticorpo monoclonal (BD Tritest) e usando a modalidade de 

pipetagem reversa, foi pipetado mais 50 µL da amostra de sangue total 

homogeneizado para cada tubo BD Trucount, contendo o pellet liofilizado de 

microesferas fluorescentes. Os tubos foram homogeneizados suavemente em 

votex e incubados a temperatura ambiente, protegido da luz, por 15 minutos. 

Em seguida, foram adicionados 450 μL de tampão de lise (1x BD FACS lysing 

solution) a cada tubo, sendo homogeneizado suavemente em vortex e 

incubados a temperatura ambienteprotegido da luz por 15 minutos por fim, as 

células marcadas foram analisadas em citômetro de fluxo (BECTON, 2016). 

Durante a análise, o número absoluto (células/µL) de células positivas 

na amostra foi determinado mediante comparação entre eventos celulares e 

eventos de microesferas. A partir de um programa de software Multiset™ foi 

determinado as contagens absolutas. Todas as precauções necessárias para 

evitar quaisquer tipos de contaminação foram seguidas (BECTON, 2016). 
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3.10 Reagentes utilizados na cultura celular 

Tampão salina fosfato, pH 7.2 to 7.4 (PBS) 

Foi usadauma solução de PBS completa para lavagem das células, com 

a presença de íons cálcio e magnésio com a função de estabilizar os vírus, 

particularmente o poliovírus e outros enterovírus. 

 

Solução A 

NaC 1 8.00 g 

KCl 1 0.20 g 

Na2HPO4 (anhydrous) 0.91 g 

KH2 PO4 0.12 g 

 

Dissolver os sais em volume inicial de 600 a 800 mL de água tipo II. 

Adicionar 2mL de vermelho de fenol a 0,4% como indicador de pH. Completar 

até 1000 mL com água tipo II e autoclavar a 121oC por 15 minutos. 

 

Solução B 

MgCl2.6H2O 0.10 g 

Dissolver em 100 mL água tipo II. Autoclavar a 121oC por 15 minutos. 

 

Solução C 

CaCl2 0.10 g 

 

Dissolver em 100 mL de água tipo II. Autoclavar a 121oC por 15 minutos. 

 

Solução de trabalho - PBS completo 

Adicionar 1 parte da Solução B e 1 parte da Solução C a 8 partes da 

Solução A. 

 

Solução de Bicarbonato de Sódio 

NaHCO3 7.5 g 

Dissolver em 50 mL de H2O destilada e adicionar 0,2 mL de vermelho 

fenol a 0,4%. Fazer até 100mL com água tipo II, saturar com CO2 até ficar na 
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cor laranja. Distribuir em volumes de aproximadamente 5mL em frascos bem 

fechados. Autoclavar a 121oC por 15 minutos. 

 

 

Meio Eagle Earle’s de manutenção e crescimento 

 
Meio de 

manutenção 

Meio de 

cresciment

o 

Meio EagleEarle’s, sem bicarbonato 83.3 mL 90.3 mL 

L-glutamina 200 mM 1.0 mL 1.0 mL 

Soro fetal bovino 10 mL 2mL 

Solução de NaHCO3 7,5% 3,5 mL 4,5 mL 

HEPES 1M(Gibco ou Sigma) 1mL 1mL 

Penicilina 10.000U/mL e Streptomicina 

10.000g/mL 1mL 1mL 

 

Trypsina/Verseno solução de uso 

Tripsina e Verseno (EDTA) foram preparadas separadamente. 

Soluções de tripsina e Verseno foram preparadas em PBS (incompleto) livre de 

cálcio e magnésio, pois a presença desses íons aumenta a estabilidade da 

matriz intercelular, tornando difícil o desprendimento das células das garrafas 

de cultura celular. 

 

Tripsina 0,25% 80mL 

Verseno (EDTA)0,4% 5 mL 

 

Acrescentar a quantidade específica de EDTA 0,4% para que a solução 

de tripsina atinja uma concentração final de 0,025% de EDTA. A 

complementação somente será realizada quando a solução for colocada em 

uso. 
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Tripsina 0,25% 

Dissolver 1 g de tripsina Difco 1: 250 em 400 mL de PBS (sem Ca, Mg) 

por agitação suave com um agitador magnético durante 30 minutos a 36 °C. 

Filtrar em membrana 0,22 μm, distribuir em volumes de aproximadamente 80 

mL em frascos selados e armazenar a -20 °C. 

 

Versene 0,4% (EDTA =  disodiumsaltofethylenediaminetetra-

aceticacid) 

Dissolva 0,4 g de Versene em 100 mL de água tipo II. Distribuir em 

volumes de 5 mL em frascos selados; autoclave 121°C por 15 minutos e 

armazenar em temperatura ambiente.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características da população do estudo 

Foram analisados 353 pacientes HIV positivos com faixa etária entre 5 a 

60 anos, sendo 229 (64,3%) do sexo masculino e 127 (35,7%) do sexo 

feminino (Figura 16). Houve um discreto predomínio do sexo masculino, com 

uma relação mulher-homem de 1:1,8.  As amostras foram estratificados em 4 

grupos etários: 0 a 5 anos (n = 2; 0,6%), 6 a 10 anos (n = 2; 0,6%), 11 a 20 

anos (n= 7; 2%) e maior que 20 anos (n= 342; 96,8%). A maioria dos pacientes 

está na faixa etária acima de 20 anos. 

 

 

 

 

 

A distribuição geográfica da população do estudo foi posteriormente 

analisada de acordo com as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro: 

Mesorregião do Rio de Janeiro (n = 144; 40,8%), Mesorregião do Norte 

Fluminense (n= 119; 33,7%) e  Mesorregião do Sul Fluminense (n= 90; 25,5%) 

(Figura 14). As características gerais da população estudada estão descritas 

na tabela 2. 

 

35,7%  

 

Figura 16: Representação gráfica da distribuição da população por sexo. 
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4.2   Frequência e distribuição da prevalência de anticorpos contra o 

vírus da poliomielite em pacientes HIV positivos do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Dos 353 pacientes estudados, 150 indivíduos (47%) não tinham títulos 

protetores de anticorpos para um ou mais sorotipos de PV (Gráfico 17); deste 

31,2% (53/170) não apresentavam títulos de anticorpos protetores para os dois 

sorotipos; 21,7% (37/170) não apresentavam títulos protetores para o PV 1 e 

47,1% (80/170) para o PV 3 (Figura 18). Em comparação com PV1 e PV3, o 

nível mais baixo de anticorpos protetores foi observado para o PV3. 

 

 

 

 

  

21,70% 

31,20% 

47,10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Polio 1

Polio 1+3

Polio 3

sem títulos protetores

Gráfico 18 Representação gráfica do percentual de indivíduos sem 
títulos protetores de anticorpos por sorotipo de PV 
 

Figura 17: Representação gráfica da soroprevalência de títulos protetores de 
anticorpos contra o vírus da poliomielite em pacientes HIV positivos do 

Estado do Rio de Janeiro. 



60 

 

4.3   Soroprevalência de vírus por sexo 

A taxa de soroprevalência na população analisada alcançou 74,5% para 

PV1 e 64% para o PV3. Os níveis de anticorpos contra PV1 e PV3 para o sexo 

feminino, foram de 75% e 69%, respectivamente. Valores semelhantes foram 

obtidos para o sexo masculino com 74% e 59% (Figura 19). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.4 Soroprevalência de vírus por faixa etária 

Com a avaliação por testes de microneutralização, a cobertura 

imunológica calculada para toda a população estudada foi de 75% e 63% para 

PV1 e PV3, respectivamente. Revelando que 97% das amostras analisadas se 

encontram na faixa etária maior que 20 anos. 

Títulos de proteção de anticorpos neutralizantes contra PV1 foram 

detectados em 100% das amostras na faixa etária entre 0-5, 6-10 e 11-20 anos 

de idade, com uma redução para 74,3% nas pessoas com idade maior que 20 

anos. Quanto ao padrão de imunidade (baixa, média e alta) contra PV1 por 

faixa etária 0-5 anos (100% baixa), 6-10 anos (100% baixa), 11-20 anos (71,5% 

baixa, 28,5% média), maior que 20 anos (54% baixa, 17,5% média, 2,5% alta). 

25 

31 

26 

41 

75 

69 

74 

59 
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Figura 19: Representação gráfica da soroprevalência por sexo. 
Em azul pacientes sem imunidade e vermelho pacientes com 
imunidade. 
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Foram observados 26% de ausência de cobertura imunológica para PV1 na 

faixa etária maior que 20 anos (Tabela3). 

Tabela 3: Seroprevalência de vírus por faixa etária. 

 

 

 

 

 

A proteção imunológica para PV3 foi semelhante aos valores 

apresentados para P1, com valor de 100% nas faixas etárias entre 0-5 e 6-10 

anos de idade. Porém, foi observada uma queda acentuada para 70% e 62,4%, 

respectivamente nas faixas entre 11-20 anos e maior que 20 anos. O padrão 

de imunidade contra PV3 por faixa etária entre 0-5 anos (50% baixa e 50% 

média), 6-10 anos (100% baixa). A partirda faixa de 11-20 anos observou-se 

uma queda acentuada (56% baixa, 14% média), o mesmo ocorrendo para a 

faixa etária maior que 20 anos em todos os valores analisados (45,5% baixa, 

15,2% média, 1,7% alta), com uma ausência de cobertura imunológica para 

PV3 que se eleva para 37,6% nesta faixa (Tabela 2). 

 

4.4 Soroprevalência por diferentes regiões geográficas 

A distribuição geográfica da população do estudo foi posteriormente 

analisada de acordo com as três mesorregiões: Metropolitana do Rio de 

Janeiro (n= 144; 40,8%) , Norte Fluminense (n= 90; 25,5%) e Sul Fluminense  

(n= 119; 33,7%). A figura 20 ilustra os diferentes níveis de imunidade baixa, 

média e alta e indicam faixas de neutralização de 1: 8–1: 32, 1: 64–1: 256 e > 
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1: 512 para PV1 e PV3 nas três mesorregiões..A análise dos níveis de 

imunidade para o PV1 na mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro 

encontra-se em 73% (todos os valores em [%]: 54,15,4) e PV3 de 61% (40, 19, 

2),o número de indivíduos sem imunidade para PV1 e PV3 foi 38(27%) e 56 

(39%), respectivamente.  

Valores semelhantes à região Metropolitana do Rio de Janeiro foram 

observados para a mesorregião Norte Fluminense, onde os níveis de 

imunidade para PV1 e PV3 foi 72% (57,14,1) e 74% (59,11,1), enquanto o 

número de indivíduos sem imunidade para PV1 e PV3 foi 28% e 29%, 

respectivamente.  

Para a mesorregião Sul Fluminense os níveis de imunidade para PV1 

78% (54,22,2) e PV3 com uma acentuada queda para 58% (42,13,2). Embora 

esta região tenha apresentado o maior nível de imunidade para PV1 com 78%, 

nesta se encontra a mais elevada proporção de indivíduos sem imunidade para 

PV3 com 42%. 

 

 

 

 

 

  

Figura 20: Níveis de imunidade ao PV (PV) 1 e PV3.Imunidade baixa, média e 
alta indicam faixas de neutralização de 1:8–1:32 (verde), 1: 64–1:256 (vermelho) e 
>1:512 (roxo). Nenhuma imunidade indica que não houve título (azul). Para as três 
mesorregiões estudadas no estado do Rio de Janeiro: Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RJ), Norte Fluminense (NF) e Sul Fluminense (SF). 
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Os níveis de imunidade para todos os sorotipos se apresentam abaixo 

do valor mínimo para o limiar de imunidade de 80% estabelecido para os 

poliovírus (Figura 21). 

 

 

 

 

4.5 Correlação entre títulos de anticorpos neutralizantes contagem 

células CD4 

Na análise de correlação de entre as variáveis referentes a “indivíduos 

com e sem títulos protetores os PV1 e PV3” com a “contagem de células CD4”, 

observou-se uma associação estatisticamente não significativa: com “titulos de 

anticorpos neutralizante para P1” (R= 0,106) e “titulos de anticorpos 

neutralizante para P3” (R= 0,099) (Figura 22).  

Em nosso estudo a média de contagem de CD4 foi de 610 células/mm3. 

  

Figura 21: Limiar de imunidade para os poliovírus para as três mesorregiões 
estudadas no estado do Rio de Janeiro: Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), 
Norte Fluminense (NF) e Sul Fluminense (SF). 
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Figura 22: Representação do gráfico de dispersão com a correlação entre títulos 
de anticorpos neutralizantes e contagem de células CD4+. 

 

 

 

  



65 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Em 1994, o Brasil recebeu a declaração da Comissão Internacional para 

a Certificação da Erradicação da Poliomielite (OMS/OPS) e, a partir de então, 

tem reafirmado o seu compromisso em manter altas coberturas vacinais e uma 

vigilância epidemiológica ativa de todo quadro de paralisia flácida aguda (PFA), 

tendo em vista o risco de importações de casos de países onde ainda há 

circulação endêmica do PVS. 

Embora o uso efetivo da VOP, coordenada pela GPEI, tenha levado o 

PVS ao limiar da erradicação, a sua utilização, particularmente em áreas com 

baixa cobertura vacinal, está associada ao surgimento de PV derivados de 

vacinas (PVDVs). Os PVDVs podem emergir entre receptores de vacinas 

imunologicamente normais e seus contatos, bem como entre pessoas com 

imunodeficiências primárias, causando surtos. Desde o ano 2000, surtos de 

pólio paralítica por PVDVocorreram em países das Américas, da África e do sul 

da Ásia, e para o controle destes surtos, se faz necessário manutenção de 

altos níveis de cobertura de vacinal (BRASIL, 2014). 

A erradicação da poliomielite só será possível após a interrupção do uso 

da vacina oral (DOWDLE et al., 2003; GARON et al., 2016; WASSILAK; 

VERTEFEUILLE; MARTIN, 2016) aliada a manutenção de vigilância por tempo 

prolongado e uma elevada cobertura com VIP em todos os lugares do mundo. 

Nesse contexto de fase final de erradicação da poliomielite, é imprescindível 

identificar e vacinar grupos susceptíveis em áreas de circulação do vírus 

vacinal atenuado. Portanto, levantamentos de soroprevalência são necessários 

para identificar as categorias populacionais em risco de serem suscetíveis à 

poliomielite e para direcionar atividades específicas de vacinação para proteger 

esses grupos, através de informações relevantes sobre o nível de imunidade 

induzido pela vacina e a persistência de imunidade de rebanho na população 

vacinada, identificando lacunas de proteção. Os estudos de soroprevalência de 

títulos protetores de anticorpos contra poliomielite têm tido importância 

crescente e mostram diferenças significativas em diferentes populações 

(VEIGA et al., 2002; PÍREZ et al., 2009; LUCHS et al., 2010; REINHEIMER et 
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al., 2012; KIM et al., 2015; NIJSTEN et al., 2015; CRAIG et al., 2016; 

WALLACE et al., 2016).  

 Nosso trabalho foi o primeiro a documentar a avaliação da 

soroprevalência de anticorpos neutralizantes e os níveis de imunidade para os 

PV1 e PV3 em população HIV positiva no país. Este estudo demonstrou que, 

apesar da alta taxa de imunidade na população de faixas etárias entre 0-10 

anos de idade, foi encontrada uma baixa proteção imunológica aos PV1 e PV3 

nos grupos etários acima de 10 anos, com valores abaixo do limiar de 

imunidade de rebanho estimado para os PV (80%). Nesse estudo encontramos 

uma deficiência de imunidade ao PV3. 

Para a realização desse trabalho, foi utilizado o ensaio de 

microneutralização, que é o padrão-ouro para titulação de anticorpos 

neutralizantes contra os PV eaceito como um correlato de proteção (WHO, 

2004b). Portanto, é o melhor ensaio para avaliar a imunidade da população. 

Com base nas recomendações da OMS, as amostras com título acima de 1:8 

ou maior, foram consideradas positivas, indicativo de imunidade protetora, 

sendo assim utilizado na maioria dos artigos mais recentes de soroprevalência 

(PLOTKIN, 2008; PLOTKIN; PLOTKIN, 2012). Limites abaixo desse título 

podem indicar susceptibilidade ou queda da imunidade ao longo dos anos, 

porém com persistência da memória ainda que em baixos níveis. Embora a 

proteção contra paralisia pareça ser permanente, estudos comprovam que a 

susceptibilidade a infecção, a transmissibilidade e o tempo de excreção do 

vírus aumentam com a diminuição da imunidade (MAYER et al., 2013). 

A redução no percentual de imunidade protetora pertinente aos baixos 

títulos de anticorpos, principalmente para PV3, em adolescentes e adultos 

jovens, já foram relatados em estudos realizados na Itália e em alguns países 

europeus (MAJORI et al., 2006; NIJSTEN et al., 2015).Isso pode ser explicado 

pela reduzida imunogenicidade de PV3 na vacina; assim, uma dose de reforço 

pode ser necessária para melhorar a imunidade ao PV3 (ROIVAINEN et al., 

1990). Este deve ser no futuro um aspecto de interesse no desenvolvimento de 

vacinas. 

Nosso estudo mostrou que 26% dos indivíduos soropositivos para HIV 

não tinham títulos protetores de anticorpos contra PV1. Esse percentual é 



67 

 

ainda maior para o PV3 com 37%. De acordo com o verificado por Luchs 

(2010), em estudo de soroprevalência na população brasileira, 42,3% dos 

indivíduos não tinham títulos protetores de anticorpos contra um ou mais 

sorotipo de PV. Porém, nesse estudo, 59% dos indivíduos tinham menos de 15 

anos de idade (LUCHS et al., 2010); bem inferior à nossa amostra em que 97% 

encontram na faixa etária maior que 20 anos. A diminuição da imunidade à PV 

em grupos etários mais velhos já foi relatada em outros estudos (PÍREZ et al., 

2009), e grupos etários mais velhos aparentam estar em risco de infecção no 

caso de importação de PVS (JOCE et al., 1992).  

Os indivíduos de menor faixa etária apesar de apresentarem 100% de 

imunidade protetora, apresentam um nível de imunidade baixa (1:8); resultados 

semelhantes foram observados em alguns países europeus, como os países 

do Reino Unido, a França e a Alemanha. Estes países adotaram como medida 

para solução do problema a introdução de uma quinta dose de VIP em seu 

calendário de vacinação (MODLIN, 2010). Esta dose adicional na adolescência 

visa elevar os títulos de anticorpos protetores e estender a imunidade protetora. 

A comparação dos níveis de imunidade com a contagem de células CD4 

não mostrou diferença significativa na população estudada, presumivelmente, 

justificado pela persistência da imunidade preexistente, possivelmente, 

induzida pelo contato com os poliovírus por parte dos indivíduos mais velhos e 

pelo grande número de doses de vacina oral que os indivíduos nascidos após a 

implementação dos Dias Nacionais de Vacinação acabam recebendo na 

infância.  

Estima-se que 80% - 86% seja o limiar de imunidade de rebanho para o 

PV obtido em um nível mínimo de cobertura de vacinal, reduzindo as de 

transmissão do PV. Encontramos nas amostras séricas das três regiões 

estudadas, em média, 74,3% de imunidade para o PV1 e 46,6% para o PV3. A 

mesorregião do Norte Fluminense apresentou o maior percentual de indivíduos 

sem imunidade. 

O estudo apresentou limitações importantes quanto ao número reduzido 

de amostras nas faixa etárias abaixo de 20 anos e a não avaliação de todas as 

messoregiões do Rio de Janeiro.  
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6 CONCLUSÕES 

 

- Crianças com até 10 anos de idade e positivas para HIV encontram-se 

imunologicamente protegidas para poliomielite. 

- Indivíduos HIV positivos acima dos 10 anos de idade apresentam baixa 

proteção imunológica aos PV1 e PV3.  

- A maior deficiência de imunidade em portadores de HIV acima dos 10 anos 

de idade foi para o PV3. 

- O perfil de imunidade para poliovírus foi homogêneo nas três macrorregiões 

do Rio de Janeiro estudadas. 

- A memória imunológica dos indivíduos vacinados com a VOP reduz 

significante a partir da faixa etária acima dos 10 anos de idade. 

- O nível de imunidade humoral não apresentou relação frente a imunidade 

celular mediante a contagem de células CD4+ na população estudada. 
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