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RECOMEÇAR 
 
 
 
Não importa onde você parou… 
em que momento da vida você cansou… 
o que importa é que sempre é possível e 
necessário “Recomeçar”. 
 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo… 
é renovar as esperanças na vida e o mais importante… 
acreditar em você de novo. 
Sofreu muito nesse período? 
foi aprendizado… 
Chorou muito? 
foi limpeza da alma… 
 
Ficou com raiva das pessoas? 
foi para perdoá-las um dia… 
 
Sentiu-se só por diversas vezes? 
é porque fechaste a porta até para os anjos… 
Acreditou que tudo estava perdido? 
era o início da tua melhora… 
Pois é…agora é hora de reiniciar…de pensar na luz… 
de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 
Que tal 
Um corte de cabelo arrojado…diferente? 
Um novo curso…ou aquele velho desejo de aprender a 
pintar…desenhar…dominar o computador… 
ou qualquer outra coisa… 
 
Olha quanto desafio…quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te 
esperando. 
 
Tá se sentindo sozinho? 
besteira…tem tanta gente que você afastou com o 
seu “período de isolamento”… 
tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu 
para “chegar” perto de você. 
 



Quando nos trancamos na tristeza… 
nem nós mesmos nos suportamos… 
ficamos horríveis… 
o mal humor vai comendo nosso fígado… 
até a boca fica amarga. 
Recomeçar…hoje é um bom dia para começar novos 
desafios. 
Onde você quer chegar? ir alto…sonhe alto… queira o 
melhor do melhor… queira coisas boas para a vida… pensando assim 
trazemos prá nós aquilo que desejamos… se pensamos pequeno… 
coisas pequenas teremos… 
já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente 
lutarmos pelo melhor… 
o melhor vai se instalar na nossa vida. 
E é hoje o dia da faxina mental… 
joga fora tudo que te prende ao passado… ao mundinho 
de coisas tristes… 
fotos…peças de roupa, papel de bala…ingressos de 
cinema, bilhetes de viagens… e toda aquela tranqueira que guardamos 
quando nos julgamos apaixonados… jogue tudo fora… mas principalmente… 

esvazie seu coração… fique pronto para a vida… para um novo amor… Lembre-se 

somos apaixonáveis… somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes… 

afinal de contas… Nós somos o “Amor”… 
” Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do 
tamanho da minha altura.” 
 
Carlos Drummond de Andrade. 

 



RESUMO 

Sampaio BFC. Pesquisa de anticorpos IgG anti-vírus do sarampo, rubéola, 
caxumba e toxoplasma gondii em saliva de escolares e universitários da cidade de 
São Paulo (tese). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 
Universidade de São Paulo; 2018. 

O uso de vacinas seguras e eficazes é uma intervenção em saúde pública bem 

consolidada nas últimas décadas com grande impacto na queda da prevalência das 

doenças infecciosas. O controle sorológico do estado vacinal e de proteção de uma 

população é essencial, entretanto precisamos de alternativas para estes estudos. 

Escolares são um grupo em que o acesso para coleta de sangue é problemático. A 

saliva pode ser um material alternativo perfeitamente aceitável para crianças e 

outros grupos protegidos. Para controle de vacinação e incidência de 

toxoplasmose, nós promovemos uma exposição interativa sobre higiene em 

escolas públicas para coletar saliva de 249 estudantes do 7º a 9º anos do ensino 

fundamental, de onde detectamos a prevalência de resposta IgG específica e, 

portanto, proteção vacinal para a vacina tríplice viral ou detecção de infecção pelo 

T. gondii. Para evitar a variabilidade da concentração de IgG em saliva, nós 

desenvolvemos e validamos um ensaio de captura de IgG por proteína A de S. 

aureus na fase sólida, com revelação da especificidade da IgG pelo uso de 

antígenos recombinantes de vírus do sarampo, rubéola e caxumba, além de extrato 

antigênico de T. gondii. Estes antígenos biotinilados ligados a IgG foram obtidos por 

sistema avidina-biotina-peroxidase. Foram 249 salivas de escolares, 47 soros e 

salivas da graduação e, para validação, cinquenta soros positivos e quarenta soros 

negativos para controle, sendo eles soros de infantes, entre 8 e 12 meses de idade. 

Os testes tinham reprodutibilidade maior que 98% e sensibilidade e especificidade 

maior que 95%. Detectamos na população de estudantes uma prevalência de 

toxoplasmose de 8,5% (I.C. 95% 5-11,9%), uma proteção vacinal para sarampo de 

96,8% (I.C. 95% 94,6-99%), para rubéola de 59,1% (I.C. 95% 53-65%) e para 

caxumba de 57.5% (I.C. 95% 51,3-63,6%). Nossa abordagem foi eficiente em todos 

os aspectos, desde a exposição itinerante, o uso de saliva e no desenvolvimento de 

ensaios confiáveis para a determinação da proteção vacinal de estudantes e na 

prevenção da toxoplasmose. Com este conhecimento, medidas adequadas de 

saúde pública, como revacinação, podem ser adequadamente planejadas. 

Descritores: Anticorpos. Sarampo. Rubéola. Parotidite aguda viral. Toxoplasma 

Gondii. Saliva.  



ABSTRACT 

Sampaio BFC. Research of anti-virus antibodies of measles, rubella, mumps and 
toxoplasma gondii in saliva of schools and colleges of the city of São Paulo (thesis). 
São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 
Paulo; 2018. 

The use of safe vaccines and are a well-established public health intervention in 

recent years with great impact on the last of the infectious diseases. Serological 

control of the vaccination status and protection of a population is essential, the study 

alternatives for these studies. Schoolchildren are a group in which access to blood 

collection is problematic. Saliva may be an appropriate alternative material for 

children and other protected groups. The disclosure of vaccination and analysis on 

an extinguishment is one of the projected lectures of the community lectures of the 

education of Equality of Equality and, therefore, vaccine a viral vaccine or detection 

of T. gondii infection. In order to avoid IgG variability in saliva, we developed and 

validated an IgA capture assay by continuous-phase S. aureus protein A with IgG 

specificity revealed by the use of recombinant measles, rubella and mumps, as well 

as the antigenic extract of T. gondii. These biotinylated antigens linked an IgG 

antibody to the avidin-biotin-peroxidase system. 249 saliva from schoolchildren, 47 

serums and graduation salutations and, for validation, fifty positive sera and forty 

negative sera for the control, being sera of infants between 8 and 12 months of age. 

The tests had greater reproducibility than 98% and sensitivity and specificity greater 

than 95%. We detected a prevalence of toxoplasmosis of 8.5% (95% CI 5-11.9%), 

measles vaccine protection from 96.8% (95% CI: 94.6-99%), for rubella of 59.1% % 

(95% CI 53-65%) and for mumps 57.5% (95% CI 51.3-63.6%). The approach was 

effective in all aspects, from the traveling exhibition, to the use of saliva and the 

development of research for the identification of temporary vaccination and the 

prevention of toxoplasmosis. With this knowledge, public health measures such as 

revaccination can be planned. 

 

Key words: Antibody. Measles. Rubella. Viral Acute Parotiditis. Toxoplasma gondii. 
Saliva.	
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UM BREVE RELATO... 

 

 

Uma boa intenção nem sempre será bem-sucedida. O sucesso de toda 

pesquisa está embasado nos preceitos éticos, sempre propiciando o maior conforto 

aos participantes do estudo, mas o acaso ... 

O nosso público-alvo é uma população protegida da sociedade, as crianças 

pré-adolescentes, e precisávamos criar alternativas de coleta para fluido biológico 

que permitisse ensaios de IgG de memória, uma marca simples do contato com 

agentes e vacinas. Como já tínhamos tido sucesso trabalhando com detecção de 

anticorpos em saliva em escolares para toxoplasmose, desenvolvemos métodos 

mais eficientes para um público-alvo infantojuvenil e objetivos grandiosos de 

controle da vacinação tríplice viral. 

Desde o primeiro momento, nos reunimos com a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo para definir as escolas com as quais trabalharíamos na região 

oeste da cidade de São Paulo. Após a escolha das escolas, nos reunimos com os 

gestores para apresentar o projeto, juntamente com os pais dos alunos. 

Pensando sempre em alcançar o maior número de integrantes na pesquisa, 

elaboramos uma intervenção científica lúdica sobre higiene para envolver toda a 

comunidade escolar com a qual iríamos trabalhar, que consistiu em uma exposição 

com folhetos, experimentos e vídeos, como material educativo para as ações 

propostas. Estes materiais foram desenvolvidos como veículos de instrução 

simplificada ao alcance dos alunos participantes, seus familiares e os demais 

integrantes das escolas (diretores, vice-diretores, coordenadores, professores e os 

demais funcionários). O conteúdo foi abordado resumidamente com ilustrações 

didáticas. 

Todo trabalho foi pautado na ética; desta forma, todas as crianças, que 

possuíam o consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais na hora da 

coleta, tinham a escolha de doar ou não a saliva com o termo de assentimento. 

O objetivo educacional do trabalho foi proporcionar um retorno imediato à 

comunidade escolar e vivência com temas atuais sobre a importância da higiene da 

saúde individual e coletiva, de forma lúdica e interativa e, ao mesmo tempo, permitir 



19 

Barbara Fialho Carvalho Sampaio 

a mensuração da necessidade de revacinação e de controle preventivo de 

infecções por Toxoplasma gondii.  

Desta forma, o projeto em questão permitiu estudos não invasivos em 

populações jovens vacinadas com técnicas e métodos validados, sendo factíveis 

para estudos epidemiológicos e de rotina, como também, permitir a esta população 

desfrutar de uma vida saudável, conhecendo o seu real estado vacinal e corrigindo 

eventuais falhas.  

Agradecemos a todos que cooperaram - alunos, colegas, professores, 

graduandos, pós-graduandos, enfermeiros, diretores, coordenadores, funcionários, 

pais - e a todos que se envolveram diretamente neste projeto. 

Ficamos felizes de ver que, quatro anos depois de termos iniciado todo este 

projeto, tivemos resultados com êxito, como se fossemos premiados pela constante 

boa intenção e bom senso.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Sarampo 

 

 

Há relatos sobre sarampo desde o século VII, mas, somente no século 

XVIII, Thomas Sydenham descreveu com clareza a doença, demonstrando sua 

característica infecciosa.  

O RNA vírus do sarampo possui um envelope lipoproteico, esférico, 

pleomórfico, não segmentado. Pertence ao gênero Morbillivirus, da família 

Paramyxoviridae1,2.  

O único hospedeiro natural do vírus do sarampo é o homem. Há relatos de 

infecção experimental em macacos, demonstrando que não há evidências de que 

há transmissão entre os símios3. 

O sarampo é uma infecção sistêmica, e as lesões patológicas são difusas. O 

período de incubação é de 10 a 14 dias, seguido do período prodrômico que se 

inicia com febre, mal-estar, posteriormente coriza, conjuntivite e tosse (duração de 

2 a 4 dias). As manchas de Koplik, normalmente estão presentes no fim desse 

período4,5. 

A distribuição do sarampo é universal e sazonal com picos de incidência no 

fim do inverno e durante a primavera, além de extremamente contagiosa com 

transmissão de pessoa a pessoa por via respiratória4.  

A infecção durante a gravidez resulta em risco de aborto espontâneo, 

trabalho de parto prematuro e recém-nascidos de baixo peso, sendo malformações 

congênitas raramente descritas6. 
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Pacientes imunocomprometidos, quando infectados pelo sarampo, podem 

ter um quadro prolongado, grave e fatal7. 

O diagnóstico pode ser clínico, principalmente em períodos de circulação do 

vírus e, em caso de suspeita, deve-se coletar sangue para detecção de anticorpos 

IgM, normalmente utilizando a técnica imunoenzimática (ELISA). O isolamento do 

vírus não é utilizado como rotina, entretanto é de extrema importância para a 

vigilância epidemiológica4.  

Logo após o isolamento do vírus por Enders e Peebles8, começaram 

estudos para a utilização do vírus atenuado e inativado para vacinação9. 

A vacina contra o sarampo produz uma infecção moderada não 

transmissível, sendo que a resposta imune após a vacinação é similar à infecção 

natural com indução de resposta humoral, celular e produção de interferon10.  

A partir da terceira e quarta semanas, após a vacinação, podem ser 

detectados no soro anticorpos IgM. Quantidades menores de IgA sérica são 

predominantemente encontradas nas secreções nasais; já os anticorpos IgG 

surgem mais tardiamente e persistem por vários anos5. 

Nos Estados Unidos, estudos realizados pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) – em tradução livre para o português Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças –, em 2003, demonstrou que há a possibilidade de declínio 

na proteção conferida pela vacinação com o passar do tempo em indivíduos, a qual 

se comprovou ser uma resposta imunológica adequada após vacinação, sendo 

uma falha na vacinal secundária.  

A vacina é indicada a partir de doze meses de idade, quando já não ocorre 

interferência de anticorpos maternos. No Brasil, a Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Imunizações recomenda aplicar a vacina contra sarampo 

rotineiramente sob o esquema: uma dose da vacina a partir dos doze meses de 
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idade, preferencialmente, com a vacina na forma combinada de sarampo, caxumba 

e rubéola; e outra, entre 4 e 6 anos de idade11. 

As atividades aceleradas de imunização tiveram um grande impacto na 

redução das mortes por sarampo, entre 2000 e 2016, período em que a vacinação 

evitou aproximadamente 20,4 milhões de mortes. Em todo o mundo, os óbitos por 

sarampo diminuíram em 84% – de 550.100, em 2000, para 89.780, em 201612, 

entretanto o sarampo continua a ser uma das principais causas de morte entre 

crianças pequenas em todo o mundo, apesar de haver uma vacina segura e eficaz 

disponível. 

Estudo realizado no leste de Uganda demonstrou que o surto de 2016 foi 

relacionado com a baixa eficácia da vacina: a cobertura vacinal inadequada e as 

grandes aglomerações populacionais facilitaram a transmissão do sarampo neste 

caso13.  

Todos os surtos relatados nos últimos anos foram relacionados a uma baixa 

cobertura vacinal ou até mesmo a baixos títulos de anticorpos vacinais na 

população. Surto ocorrido na Irlanda, em 2016, demonstrou que os riscos de novos 

episódios são evidentes, uma vez que a taxa de vacinação está abaixo do 

recomendado14.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgou um alerta para o aumento de 

casos de sarampo no mundo, uma vez que os números nos quatro primeiros meses 

de 2018 foram maiores que 2017, com o registro de 79.329 casos de sarampo em 

2018, contra 72.047 no mesmo período do ano anterior.  

A maioria dos casos de sarampo registrados em 2018 foram identificados 

nos seguintes países: Uganda e Nigéria, na África; Venezuela, nas Américas; 

Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Síria, Sudão e Paquistão, no Mediterrâneo 
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Oriental; Ucrânia, Sérvia, Rússia e Romênia, na Europa; Índia, Tailândia, Mianmar 

e Indonésia, no Sudeste Asiático; e Filipinas e Malásia, no Sudeste Asiático.  

Segundo o Ministério da Saúde15, atualmente, o país enfrenta dois surtos 

de sarampo em Roraima e Amazonas, porém estão relacionados à importação, 

comprovado pelo genótipo do vírus identificado (D8), o mesmo circulante na 

Venezuela. Até o dia 1 de agosto de 2018, foram confirmados 742 casos de 

sarampo no Amazonas, 4.470 permanecem em investigação; em Roraima, foram 

confirmados 280 casos da doença e 106 continuam em investigação.  

Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação foram 

identificados nos estados de São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do 

Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). As medidas de bloqueio de vacinação, mesmo 

em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados, além da 

investigação de todos eles15.  

O sarampo é a doença com prevenção vacinal que mais mata em todo o 

mundo16. O problema ocorre devido a algumas populações africanas ainda serem 

inatingíveis para vacinação por problemas intrínsecos dos países, mas, no mundo 

desenvolvido, o sarampo tem se mantido por falhas na cobertura vacinal, 

principalmente, por resistência das populações locais ao uso de vacinas. Isso é 

reflexo da indiferença pela vacinação e da não ocorrência significativa da doença, 

um pensamento advindo do conceito de que não há necessidade de vacinar para 

uma doença inexistente.  

Outro problema mais grave é a desinformação, causada por eventuais 

falsas notícias ou conceitos de “malignidade” da vacina, que pode causar outras 

doenças como esclerose múltipla, lúpus eritematoso ou autismo, sem evidências 

científicas. Finalmente, temos os problemas inerentes de uma vacina múltipla, que 

pode falhar pela disparidade de indução de proteção a longo prazo e pela aplicação 

conjunta de três vírus com biologia diferente.  



25 

Barbara Fialho Carvalho Sampaio 

1.2 Caxumba 

  

A caxumba possui distribuição mundial, ocorrendo principalmente nas áreas 

urbanas, em ambientes fechados, e o ser humano é o único a ser acometido por 

essa infecção17. 

O vírus da caxumba pertence à família dos paramixovírus e possui genoma 

RNA de fita única17. Em 1945, Habel e Enders cultivaram o vírus da caxumba em 

células de embriões de galinha e a propagação em cultura de tecidos possibilitou o 

desenvolvimento das primeiras vacinas. 

A transmissão ocorre por contato direto, pelas secreções de orofaringe, com 

o período de transmissibilidade de um a dois dias antes do início do quadro até 

cerca de nove dias após. A viremia ocorre após 25 dias da infecção com duração 

de três a cinco dias18. Não existe tratamento específico para a doença, apenas o 

sintomático. 

Normalmente, o diagnóstico da caxumba é feito por meio das manifestações 

clínicas da doença, principalmente a parotidite, entretanto a sorologia é o método 

de diagnóstico mais utilizado pela detecção de IgM no ensaio imunoenzimático 

ELISA19 ou pela detecção de aumento significativo da amilase sérica, causada pela 

afinidade do vírus por células de glândulas digestivas, como a parótida e o 

pâncreas20. 

A caxumba é caracterizada por uma inflamação das glândulas digestivas, 

como as salivares, resultando em inchaço doloroso de uma ou das duas glândulas 

parótidas. Frequentemente, a doença é mais sistêmica, podendo resultar em 

meningite, encefalite com sequela de deficiência auditiva, pancreatite e infecção de 

gônadas, em especial os testículos. Pacientes do sexo feminino também podem 

desenvolver ooforite, enquanto os do sexo masculino, orquite21. 
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É uma doença habitualmente relatada na infância, mas a gravidade da 

doença aumenta com a idade. Cerca de um terço das infecções por vírus da 

caxumba são assintomáticas22 e as crianças, na primeira infância, geralmente não 

apresentam sintomas23. Os homens apresentam um risco maior de sofrer 

complicações gonadais do que as mulheres24, pois a probabilidade de desenvolver 

orquite foi calculada em 25% para homens pós-puberdade22.  

Em populações vacinadas, a porcentagem de infecções assintomáticas é 

alta mesmo em pacientes mais velhos, ou seja, a vacina tem memória imunológica 

menor para a infecção, aparentemente, mas previne a doença manifestada por 

mais tempo.  

Como podemos observar em um surto de estudantes holandeses, 

predominantemente vacinados, cerca de dois terços das infecções eram 

assintomáticas25. Antes da disponibilidade de vacinação, a incidência de caxumba 

era de 100 a 1.000 casos por 100.000 habitantes. A maioria das infecções ocorre 

no inverno, exibindo picos epidêmicos a cada 2-5 anos26. Não há mortalidade 

significativa na infecção pelo vírus da caxumba, embora ele cause doença muito 

sintomática e grande morbidade em parcela significativa dos infectados, em 

especial homens23. 

Esta é uma virose, cuja vacina pretende prevenir a morbidade pela doença 

aguda, já que não há evidências seguras da relação de esterilidade masculina ou 

feminina por infecção pela caxumba. Um dos problemas epidemiológicos 

importantes desta infecção é a existência de proteção à doença sintomática, mas 

não à infecção em pacientes vacinados há mais tempo, o que gera uma forma de 

transmissão adicional do vírus no ambiente pela circulação de pacientes vacinados 

assintomáticos e transmissores, o que dificulta o controle de surtos25.  
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1.3 Rubéola 

  

Esta virose foi identificada na Alemanha, no século XVIII, recebendo o 

apelido de sarampo alemão e é um RNA vírus, da família Toga vírus, gênero 

Rubivirus
27-28. A primeira pandemia ocorreu no período de 1963 a 1965. A 

ocorrência da rubéola é sazonal com aumento do número de casos no final do 

inverno e início da primavera. Anterior a vacinação, as epidemias ocorriam a cada 

seis a nove anos, com intervalo variando entre dez e trinta anos28).  

A rubéola é transmitida por contato direto com pessoas infectadas, por meio 

de secreções de nasofaringe, as quais podem transmitir a doença no período de 

cinco dias antes até sete dias após o aparecimento do exantema. A rubéola 

congênita é transmitida por via placentária e as crianças com esta doença podem 

eliminar o vírus pela urina e secreções nasofaríngeas por um período superior a um 

ano, sendo maior nos primeiros meses de vida29. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o oftalmologista Norman MacAlister 

Gregg examinou alguns recém-nascidos com catarata congênita, filhos de mães 

com histórico de rubéola no primeiro trimestre da gestação e concluiu ter uma 

relação causal entre os defeitos na criança e a infecção viral materna na 

gestação30.  

A rubéola quando acomete gestantes suscetíveis, principalmente no 

primeiro trimestre, pode acarretar malformações congênitas, como deficiência 

auditiva, malformações cardíacas, catarata e atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor31.  

São vários os métodos sorológicos disponíveis: reação de inibição de 

hemaglutinação, reação de neutralização e de anticorpos de fixação de 
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complemento. O método atual de escolha é o teste ELISA, IgM (técnica de captura) 

e IgG, sendo também utilizado com muita eficiência o teste de avidez de IgG32,33. 

Após a introdução da vacina contra rubéola no estado de São Paulo, a partir 

de 1992, houve uma redução no número de casos da doença e da síndrome da 

rubéola congênita (SRC). A implantação do Plano de Erradicação do Sarampo no 

país, em 1999, com o uso da vacina tríplice viral, impulsionou o controle da rubéola, 

em especial em gestantes34. 

Em 2002, ocorreu um aumento de 90% dos casos no país comparado à 

incidência de 1997, o que obrigou a uma intensa campanha de vacinação em 

massa dirigida às mulheres em idade fértil em todo país35. Outro surto equivalente 

ocorreu em 2007, sempre com maior prevalência nos estados da região Sul e 

Sudeste do Brasil, levando a um aumento da cobertura vacinal nos grupos etários 

suscetíveis e à eliminação da circulação do vírus.  

O país foi declarado livre do vírus em 2015. Atualmente, não há relatos de 

casos de rubéola autóctone no estado de São Paulo. Os surtos de 2002 e 2007 

seguiram o curso regular dos surtos a cada seis anos relatados na literatura36 e 

podem estar relacionados à circulação do vírus em adultos mais velhos não 

vacinados, já que a cobertura vacinal com a vacina tríplice viral infantil era bastante 

alta nestes estados.  

Com a extinção destes adultos suscetíveis pela cobertura vacinal, houve a 

extinção da circulação do vírus. Preocupa, neste caso, a baixa da vigilância que 

pode gerar um fenômeno semelhante ao observado com o vírus da caxumba, em 

que adultos vacinados há muito tempo apresentaram infecção assintomática e, 

portanto, se tornaram disseminadores do agente. Com o envelhecimento da 

população vacinada e o risco de reintrodução do vírus por viajantes, como ocorrido 

com outros vírus recentemente em eventos de massa37, eventuais infecções podem 
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ocorrer em não vacinados ou naqueles com falha vacinal primária, o que implica na 

vigilância continua para este agente.   

 

1.4 Toxoplasma gondii 

 

Toxoplasma gondii foi descoberto em 1908 por Splendore no Brasil e, 

simultaneamente, no Instituto Pasteur da Tunísia pelos pesquisadores Nicolle e 

Manceaux38,39. 

T. gondii pertence ao filo Apicomplexa, classe Sporozoa, subclasse Coccidia 

e ordem Eucoccidia, sendo a única espécie do gênero Toxoplasma40.  

Por ser uma doença cosmopolita, era esperado que o T. gondii possuísse 

uma variedade de genótipos, fase sexuada em seu ciclo de vida e múltiplos 

hospedeiros. Após alguns estudos moleculares, essa espécie de coccídeo foi 

caracterizada por uma baixa diversidade genotípica com evolução clonal de suas 

linhagens, classificadas como I, II e III41. Estudos baseados em novos marcadores 

para caracterização genética têm revelado maior variabilidade dos genótipos, 

principalmente em cepas isoladas no Brasil42. 

O ciclo de vida do T. gondii (Figura 1) é complexo, porque possui múltiplos 

hospedeiros. Ele compreende uma fase sexuada, que ocorre exclusivamente no 

tecido enteroepitelial de felinos, resultando na produção de oocistos; e uma 

assexuada, que pode ocorrer tanto em tecidos de felinos quanto em de outros 

hospedeiros considerados intermediários, entre eles aves e mamíferos, incluindo o 

homem, culminando na produção de cistos teciduais43. 
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Figura 1 - Ciclo do Toxoplasma gondii. 

     Fonte: Centers for Disease Control and Prevention.* 

 

O ciclo de vida do T. gondii compreende as três formas evolutivas, que são 

infectantes para os hospedeiros suscetíveis. Dentre elas, destacam-se os 

taquizoítos - presentes em órgãos, sangue e secreções, característicos da fase 

aguda da infecção - os quais apresentam multiplicação rápida, podendo ser 

encontrados em quase todas as células do hospedeiro. Além disso, estas 

estruturas podem permanecer ativas por apenas algumas horas, sendo incapazes 

de proliferar sem penetrar em novas células do hospedeiro44,45.  

                                                
* Centers for Disease Control and Prevention [internet].[citado em 2017 Set 23]. Disponível 
em: https://www.cdc.gov/dpdx/ 
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Outras formas importantes são os bradizoítos, presentes em cistos 

teciduais, principalmente durante a fase crônica da doença46. Os cistos com os 

bradizoítos possuem membrana dupla, resistentes às enzimas proteolíticas e ao pH 

ácido do estômago, permanecendo nos tecidos por longo tempo, ou até mesmo por 

toda a vida dos indivíduos infectados. Estas estruturas estão presentes, com mais 

frequência, em órgãos que apresentam células de multiplicação lenta como 

cérebro, retina e músculos esqueléticos e cardíacos.   

A outra forma evolutiva do T. gondii é o oocisto, encontrado somente no 

intestino dos felídeos44,45. Estas estruturas são excretadas, em sua forma não 

infectante, pelas fezes dos felídeos, mas é no meio ambiente, em condições 

favoráveis de temperatura e umidade que esses oocistos sofrem um processo de 

esporulação (esporogonia), tornando-se infectantes e podendo permanecer viáveis 

por cerca de um ano, desde que a temperatura não ultrapasse 37°C44.   

O gato e outros felinos silvestres, considerados hospedeiros definitivos do T. 

gondii, podem se infectar por meio da caça de outros animais com taquizoítos ou 

cistos de bradizoítos em seus tecidos ou pela ingestão de oocistos maduros 

presentes no solo, eliminados por outros felinos infectados. Ao alcançar a luz 

intestinal destes animais, o parasita penetra nas células pelas vilosidades, 

sobretudo na região do íleo.  

No decorrer do processo de multiplicação subsequente, há o aparecimento 

de macro e microgametócitos, que irão se unir dando origem aos oocistos, 

eliminados em grande quantidade nas fezes, após uma a duas semanas da primo-

infecção47. 

O T. gondii apresenta alta infecciosidade e baixa patogenicidade em 

hospedeiros humanos, se considerarmos sua abrangência cosmopolita48. 
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O homem pode adquirir a infecção por meio da ingestão de oocistos do solo 

ou presentes em frutas e verduras mal lavadas, ingestão de carne crua ou 

malcozida com cistos e pela infecção transplacentária49. 

Outras formas menos frequentes de adquirir a doença são transfusão 

sanguínea, transplantes de órgãos e acidentes laboratoriais50. 

Dessa forma, são de grande importância as orientações higiênico-sanitárias 

sobre como evitar a toxoplasmose, principalmente nos cuidados com gatos, no 

cozimento adequado de carnes, na ingestão de queijo fresco e leite pasteurizado51, 

no tratamento da água e lavagem das frutas e verduras. 

Estimam que um terço da população mundial humana já foi infectada pelo 

agente, sendo descritas prevalências de 15% a 85% na população adulta, variando 

entre as diferenças populacionais de acordo com o nível socioeconômico5, áreas 

geográficas e fatores climáticos, hábitos culturais e idade40. 

As taxas de infecção humana são elevadas em vários países latino-

americanos (51-72%), no Oeste Africano (54-77%) e na França (85%). Entretanto, 

baixas prevalências foram relatadas em mulheres com idade fértil no Sudeste 

Asiático, China e Coréia (4-39%) e em zonas de clima frio, como os países 

escandinavos (11-28%)40. 

A importância da detecção sorológica para toxoplasmose em crianças ou 

escolares é avaliar a real incidência da doença na população no período, já que em 

adultos não é possível precisar quando ocorreu a infecção, mas as crianças foram 

expostas, certamente, num período mais curto.  
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1.5 Vacina 

  

O uso de vacinas seguras e eficazes é uma intervenção em saúde pública 

bem consolidada e custo efetivo nas últimas três décadas e com grande impacto na 

prevalência das doenças infecciosas. A cada ano, as vacinas previnem mais de três 

milhões de mortes, consolidado a cada ano o sucesso na prevenção de doenças 

infecciosas53. 

De acordo com o State of the World's Vaccines and Immunization report54, "a 

Vacinação - mesmo com a adição de novas vacinas, mais caros - continua sendo 

uma das intervenções de saúde mais custo-efetiva". A publicação observa que mais 

crianças são alcançadas com a imunização de cem milhões de crianças por ano no 

período 2005-2007, aproximadamente. E os benefícios da imunização são cada vez 

mais estendidos para adolescentes e adultos, proporcionando proteção contra 

doenças potencialmente fatais, como a gripe, meningite e cânceres que ocorrem na 

idade adulta16. 

Apesar deste progresso, as doenças evitáveis pela vacinação continuam a 

ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Adoção de novas 

vacinas por países de baixa e média rendas tem sido mais lenta do que nos países 

de alta renda.  

A visão para a “Década das Vacinas (2011-2020)” é de um mundo onde 

todos os indivíduos e comunidades podem desfrutar de uma vida livre de doenças 

evitáveis por vacinação. Esta missão tem por objetivo central ampliar, até 2020, o 

pleno benefício da imunização para todas as pessoas, independentemente de onde 

nascem, vivem ou quem são. Esta visão de um mundo sem doenças protegidas por 
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vacinas chega a ser uma utopia, mas, mesmo assim, temos que tentar alcançar o 

inatingível. 

Alguns autores vêm demonstrando que pode ocorrer falta de resposta à 

vacina, chamada de falha vacinal primária (FVP), em cerca de 2% a 5% para o 

sarampo, 3% a 7% para a caxumba e 2% a 5% para a rubéola55,56. Entre as 

principais causas de FVP, estão a presença de anticorpos maternos e as condições 

impróprias da vacina (manuseio, administração, cadeia de frio). Também tem sido 

demonstrado que pode ocorrer falha vacinal secundária (FVS), que é a queda dos 

níveis de anticorpos, os quais com o tempo podem atingir níveis tão baixos ou 

indetectáveis que não conferem mais proteção. Esses estudos têm observado que 

os níveis de anticorpos após vacinação são menores do que após a infecção 

natural57,59. 

Por esses motivos, mesmo com um programa de imunização eficaz numa 

população infantil, o nascimento e o período de vacinação podem gerar indivíduos 

suscetíveis após alguns anos; sendo assim, a cobertura vacinal pode não equivaler 

à imunidade populacional60. Durante as últimas décadas, a vacina tríplice viral tem 

sido introduzida na política de imunização em vários países. Para ter uma boa 

imunização, são recomendadas duas doses, a primeira aos 12-15 meses de idade 

e a segunda aos 4-6 anos de idade, como pode ser observado na Tabela 1, com o 

objetivo de cobertura de possíveis falhas vacinais31.  
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Tabela 1 - Calendário de Vacinação 

 
Fonte: Ministério da Saúde†. 

                                                
† Brasil. Ministério da Saúde. Blog dda Saúde [internet]. Brasília. [citado em 2017 Set 23]. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-
destaques/34211-sus-passa-a-oferecer-vacina-contra-hepatite-a-para-criancas 
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A vacina tríplice viral é preparada a partir de vírus vivos atenuados do 

sarampo (cepas Schwarz, Moraten e Edmonston Zagreb), da caxumba (cepas Jeryl 

Lynn, L-3 Zagreb e Urabe AM9) e da rubéola (cepa Wistar RA27/3). Existem três 

combinações vacinais de diferentes cepas de sarampo e caxumba com o vírus da 

rubéola. No momento do estudo, a vacina utilizada pelo Sistema Único de Saúde era 

composta por 1000 TCID50* de vírus hiperatenuado do sarampo, cepa Schwarz, 

5000 TCID50* de vírus atenuados da caxumba, cepa Urabe AM9 e 1000 TCID50* de 

vírus atenuados da rubéola, cepa Wistar RA 27/3M. Esta vacina foi fabricada por 

Sanofi Paster AS, Parc Industrial d’ Íncarville 27100 – Val de Reuil – França. 

Estudo realizado na Finlândia demonstrou que os anticorpos induzidos pela 

vacina MMR diminuem significativamente após a segunda dose, de acordo com 

dados epidemiológicos do país. A proteção induzida por esta vacina parece persistir 

pelo menos até o início da idade adulta, no entanto a situação exige vigilância 

constante61. Há uma queda progressiva dos títulos médios de anticorpos séricos 

após quinze anos da segunda dose de vacina tríplice viral, com queda maior da 

positividade em vírus da caxumba, mas significantes nos demais vírus.   

Anticorpos contra sarampo, caxumba e rubéola diminuem cerca de 3% ao 

ano, em média, e apresentam um alto grau de variação individual. A taxa de 

decaimento do anticorpo varia substancialmente entre os indivíduos e entre os três 

grupos de antígenos presentes na vacina MMR, entretanto a taxa de declínio 

juntamente com alta variação foi observada com mais proporções para a caxumba62. 

Estudos de prevalência de anticorpos contra o sarampo, a caxumba e a 

rubéola não têm interesse somente em medir a proporção da população imune, 

mas sim fornecer dados que deem suporte às novas estratégias de imunização a 

serem introduzidas para controlar eventuais falhas vacinais e prever a ocorrência 

de surtos epidêmicos, como têm sido frequentes em nosso meio. 
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1.6 Caracterização da saliva 

 

A saliva é um fluido específico proveniente da secreção das glândulas 

salivares como a parótida, submandibular, sublingual e glândulas menores, 

acrescida de substâncias oriundas do fluido crevicular gengival, secreções 

brônquicas ou nasais, células epiteliais descamadas, restos de alimentos, 

microrganismos e produtos de seus metabólicos63,65. 

A saliva humana possui diversas propriedades físicas e químicas, como alta 

viscosidade, baixa solubilidade, elasticidade e adesividade, devido às 

características químicas e estruturais das mucinas, que são glicoproteínas de alto 

peso molecular, produzidas pelas glândulas sublingual, submandibular e da 

parótida66,68. 

Existem duas formas de saliva: a saliva das glândulas específicas, que pode 

ser coletada diretamente das glândulas salivares parótida, submandibular, 

sublingual e glândulas salivares menores; e a saliva total, sendo esta a mais 

frequentemente estudada para a avaliação das doenças sistêmicas66,69.  

As glândulas salivares parótida, submandibular e sublingual são 

responsáveis pela produção e secreção de 70% a 80% da saliva, enquanto as 

glândulas acessórias secretam de 10% a 20%70,71. Ocorre uma grande variabilidade 

no fluxo salivar com valores aceitos como normais acima de 0,1mL/min72. 

Em condições normais, não são encontrados os linfócitos T- citotóxicos da 

imunidade adaptativa na saliva. No entanto, são encontrados NK e linfócitos T CD4 

e B73 e imunoglobulinas. As imunoglobulinas IgA e IgM secretadas nas glândulas 

salivares são capazes de se ligar à maioria dos microrganismos presentes na 

saliva, representando amplo espectro de defesa, o que as difere das 
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imunoglobulinas séricas, como a IgG, que possuem afinidade mais restrita e 

específica73,74. 

IgA e IgM são produzidas pelas células plasmáticas que estão situadas no 

tecido conjuntivo subepitelial ao redor dos ductos intralobulares das glândulas 

salivares maiores e menores75,76. 

A IgG na saliva pode ser produzida localmente por uma minoria de 

plasmócitos provenientes do soro ou, ainda, chegar à cavidade bucal pelo fluido 

crevicular por meio do sulco gengival ou ser derivada do soro por difusão quando 

ocorre inflamação local ou lesão do tecido epitelial67,77-78. 

Vale ressaltar que a presença de bactérias, leucócitos, mucinas, células 

epiteliais e restos de alimento podem provocar a degradação da IgG por proteases 

bacterianas e salivares, podendo, também, dificultar o processamento do material 

devido à sua viscosidade79. 

A resposta imunológica à infecção pela produção de anticorpos constitui a 

base de muitos testes diagnósticos. As imunoglobulinas presentes na saliva são 

oriundas das glândulas salivares e do soro sanguíneo. Há uma predominância de 

imunoglobulina A secretora, derivada de plasmócitos, nas glândulas salivares, e 

representa o principal mecanismo de resposta imune específica da saliva80. Por 

outro lado, as imunoglobulinas M e G presentes na saliva são derivadas do soro por 

meio do fluido crevicular gengival e estão presentes em concentração inferior à da 

IgA salivar81,82. 

A saliva pode ser coletada com ou sem estímulo - quando estimulada, é 

recolhida por ação de mastigação (o doador mastiga a parafina) ou por estimulação 

gustativa (a aplicação de ácido cítrico na língua do doador)83,84.  

A estimulação obviamente afeta a quantidade de saliva, porém as 

concentrações de alguns componentes e do pH do líquido também são afetadas; já 

a saliva não estimulada é coletada sem estimulação exógena gustativa, 
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mastigatórios ou mecânicos. A taxa de fluxo salivar não estimulado é a mais 

afetada pelo grau de hidratação, mas também pelo estímulo olfativo, exposição à 

luz, posição do corpo e os fatores sazonais e diurnos. 

Os procedimentos laboratoriais mais utilizados para fins de diagnósticos 

envolvem a análise dos componentes químicos e celulares do sangue, porém 

outros constituintes biológicos, como urina, líquor e fezes são também amplamente 

empregados na rotina laboratorial. Além disso, vários trabalhos têm avaliado o 

potencial da saliva como fluido biológico para exames de diagnóstico laboratorial85,86. 

Os diversos componentes salivares não apenas protegem a cavidade bucal, 

mas funcionam como biomarcadores de diversas doenças87,88. 

Como consequência dos avanços tecnológicos e laboratoriais dos estudos 

com o fluido oral, a saliva vem deixando de ter aplicações apenas também na 

detecção de doenças relacionadas à saúde bucal, passando a ser usada como 

marcadores da saúde geral do indivíduo83,89. 

Com esses avanços, o monitoramento e detecção precoce de doenças90,91 

têm desempenhado papel fundamental no sucesso da terapêutica, podendo 

diminuir a severidade e complicações da doença. O que dificulta esse 

monitoramento é a falta de um método fácil, barato, portátil e confortável na coleta 

para o paciente. 

Diversos estudos epidemiológicos são prejudicados pela difícil coleta 

invasiva em populações fora do ambiente clínico81,92-94; sendo assim, a saliva vem 

sendo cotada como um método atraente, alternativo e promissor, uma vez que é 

possível detectar anticorpos para uma variedade de antígenos e a possibilidade do 

uso em ensaios de larga escala com pequenos volumes da amostra95,100. 

Paralelamente à utilização de fluidos orais, os testes de diagnósticos rápidos 

foram fabricados em grande escala nos últimos anos, tornando-se aceitos para o 
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uso no diagnóstico e triagem de doenças infecciosas e em casos de emergências 

médicas em locais isolados101-,02. 

Autoridades de saúde europeias recomendam a expansão em pesquisas 

para o desenvolvimento de testes rápidos, utilizando fluidos biológicos alternativos 

para o monitoramento e triagem do HIV, entre outras doenças103. 

A análise de saliva pode fornecer uma abordagem eficaz para a triagem de 

grandes populações, podendo ser utilizada para a determinação da imunização e 

detecção de infecção como o sarampo, papeira e rubéola, uma vez que o 

monitoramento, após a soroconversão, é fundamental para a erradicação de 

diversas doenças95,96,104-105. 

O fluido oral, no passado, era negligenciado. Hoje, está sendo usado com 

mais frequência no diagnóstico do HIV, tumores orofacial e sistêmico, doenças 

cardiovasculares, infecções sistêmicas e detecção de substâncias que causam 

dependências75,106-109. 

Nos últimos dez anos, o interesse por métodos não invasivos de coleta para 

diagnóstico vem aumentando a utilização da saliva, tornando-a uma forte candidata 

em teste convencional. Na literatura, constam, aproximadamente, 2.500 artigos 

desde 1982, descrevendo o uso de saliva e fluido gengival para monitoramento de 

drogas e detecção de várias doenças bucais, hereditárias e infecciosas89. 

O Instituto Nacional de Odontologia de Investigação e Craniofacial (NIDCR), 

desde 2002, explora novas ferramentas de diagnósticos para a utilização de fluidos 

orais e vem mostrando o grande potencial da saliva para detecção de doenças, 

pois o material contém abundância de proteínas e moléculas.  

A coleta de saliva possui várias vantagens sobre a coleta de sangue por 

punção venosa, já que é conveniente e simples, podendo ser realizada por pessoas 

não treinadas (como os pais ou monitores locais), é indolor e menos perigosa, tanto 
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para o paciente quanto para o manipulador da coleta. Sendo assim, proporciona 

mais aceitação por parte das grandes populações, principalmente de crianças110,111.  

Existem algumas limitações para o reconhecimento do potencial da saliva 

como fluido biológico, tais como a falta de biomarcadores definitivos de doenças 

específicas, a falta de um método fácil e barato de amostragem com o mínimo de 

conforto, a falta de um método preciso, portátil e de plataforma para facilitar a 

detecção precoce de doença110,112. 

Existem fortes razões para o uso da saliva como fluido diagnóstico, pois 

corresponde às exigências de criação de métodos de diagnóstico acessíveis, não 

invasivos e de fácil utilização88. Como ferramenta clínica, a saliva oferece muitas 

vantagens em relação ao sangue, incluindo a facilidade de coleta, o baixo custo e o 

conforto ao paciente, com a vantagem de ser um material de fácil manuseio nos 

procedimentos diagnósticos, uma vez que não coagula, diminuindo assim as 

manipulações necessárias88,95. 

A utilização da saliva como material biológico foi inicialmente empregado 

para o monitoramento de drogas e hormônios113, sendo, em seguida, aplicada no 

diagnóstico de doenças infecciosas de diferentes origens, como fúngicas114, 

bacterianas e parasitárias, tais como esquistossomose115-116 e neurocisticercose117, 

e infecções virais82,96,118-119.  

A saliva pode ser utilizada como uma fonte para detecção de IgM contra 

rubéola com uma especificidade de 96%, quando comparada ao padrão ideal do 

teste no soro sanguíneo111. 

Na toxoplasmose, o estudo pioneiro de utilização da saliva para pesquisa de 

anticorpos foi realizado por Hajeer et al. 120, que demonstraram a eficiência deste 

fluido biológico na detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG, em comparação com os 

resultados obtidos com amostras de soro testadas por aglutinação direta e 

immunoblot. 
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Para investigar o potencial uso da saliva para detecção de anticorpos contra 

Toxoplasma gondii, Loyola et al. 121 realizaram estudos epidemiológicos e de 

vigilância da toxoplasmose, demonstrando a aplicabilidade da detecção de 

anticorpos IgA na saliva, como marcadores de toxoplasmose aguda em ensaios de 

ELISA. 

Stroehle et al. 122 desenvolveram um ensaio de immunoblot para detecção 

da presença de IgG anti-T. gondii, em 2005, com amostras de salivas, 

demonstrando que este ensaio poderia ser um método alternativo de alta 

especificidade para triagem laboratorial da toxoplasmose. Além disso, os resultados 

foram semelhantes aos descritos anteriormente para a detecção de IgG específico 

para rubéola e vírus da imunodeficiência humana tipo I123 e para o 

imunodiagnóstico da infecção por Schistosoma mansoni124, demonstrando a 

importância da saliva como uma fonte de anticorpos para testes laboratoriais. 

A importância da saliva, como material biológico e de coleta não invasiva 

para o diagnóstico e estudo da prevalência da toxoplasmose em crianças em idade 

escolar, foi demonstrada também por Sampaio et al.  em 2014125. A saliva foi 

submetida ao tratamento com etanol absoluto para concentração das 

imunoglobulinas da classe IgG e as amostras foram analisadas por ELISA, frente a 

extratos totais de T. gondii, mostrando uma boa sensibilidade e especificidade, 

quando comparadas com as respectivas amostras de soro. 

Davidkin et al. 61 conseguiram mensurar anticorpos vacinais da MMR em 

85% dos 177 vacinados, utilizando fluidos orais, entretanto eles observaram que os 

níveis de anticorpos diminuíram significativamente após a segunda dose. 

A principal ferramenta para a vigilância e monitoramento de crianças 

vacinadas está relacionada ao aumento de testes de diagnóstico que sejam rápidos 

e não invasivos, podendo prevenir possíveis surtos126,127. 
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Já é preconizado que a resposta imunológica à vacina pode ser incompleta 

e menos duradoura, reforçando o incentivo de estudos para monitoramento de 

crianças vacinadas. 

Inglaterra e País de Gales adotaram uma campanha de controle após 

vacinação de estudantes para sarampo e rubéola, utilizando a saliva como fluido 

biológico para detecção de anticorpos. Com a epidemiologia atual do sarampo, 

notificações não refletem as tendências reais na incidência de infecção, 

evidenciando falha na cobertura vacinal infantil. A aceitabilidade de teste não 

invasivo, particularmente em crianças, permite que um sistema de vigilância único 

que combina a sensibilidade do diagnóstico clínico, juntamente com a 

especificidade da investigação laboratorial, pode contabilizar e reparar a falha 

vacinal. O advento dos testes de fluido oral transformou a vigilância do sarampo na 

Inglaterra e País de Gales. Com uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 

pelo menos 98% no teste de IgM com fluido oral, sendo adequada para a 

vigilância128. 

Sabe-se que o índice de falha de vacinação contra o sarampo é de 2 a 10%, 

e é uma questão importante na epidemiologia da doença, pois a transmissão 

poderia ocorrer apenas devido às falhas na cobertura vacinal infantil129. 

Segundo Vyse et al.111 e Oliveira et al.130, a saliva pode ser utilizada como 

uma fonte para detecção de IgM contra rubéola com uma especificidade de 96%, 

quando comparada ao padrão ideal do teste no soro sanguíneo. 

Estudos recentes demonstraram que as crianças são os principais alvos do 

sarampo e, neste contexto técnico não-invasivo para o diagnóstico, a saliva pode 

ser uma ferramenta muito útil na detecção precoce do sarampo. Os resultados 

confirmam que os dois ensaios sorológicos e moleculares de fluido oral são 

adequados para utilização de rotina131.  
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O uso de amostras de fluido oral para a detecção do vírus do sarampo pode 

encorajar os pacientes infantojuvenis a participarem de monitoramento vacinal, 

como já é feito na Bélgica. 

Atualmente, em muitos países, o sarampo é ainda confirmado por testes 

sorológicos e/ou moleculares de secreções da nasofaringe e soro, respectivamente; 

entretanto, na Europa, as amostragens de fluidos orais em ensaios têm sido cada 

vez mais introduzidas como uma boa alternativa. Uma das principais 

recomendações da OMS tem sido a utilização de testes com fluido oral, a qual pode 

ser útil para identificar indivíduos com nenhuma ou baixa de anticorpos séricos 

após vacinação, sendo possível indicar essas pessoas para a revacinação. 

A aplicação da saliva, como material biológico para diagnóstico da 

toxoplasmose e monitoramento do sarampo e rubéola, tem sido avaliada por meio 

de ensaios imunoenzimáticos como ELISA, immunoblote o dot-ELISA, porém estes 

testes necessitam da concentração da saliva para obtenção de IgG, tornando o 

processo mais trabalhoso e oneroso. Além disso, estes métodos não levam em 

consideração a quantidade exata de IgG em cada amostra, ocasionando resultados 

falsos negativos em amostras com baixas quantidades de IgG. Por essas razões, 

pretendemos aprimorar e avaliar a especificidade de métodos como o ELISA para 

quantificação e determinação de IgG anti-T. gondii, caxumba, sarampo e rubéola.  

  

1.7 Emprego da proteína A em ensaios sorológicos 

  

A proteína A é composta por uma cadeia polipeptídica com peso molecular 

em torno de 58kDa de interação com a porção Fc da molécula de IgG na proporção 

1:2132,133. 
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A proteína A interage com a IgG de várias espécies de mamíferos e também 

tem afinidade por IgA, IgE e IgM133,135. 

Essa interação da proteína A com IgG, anticorpos monoclonais e policlonais 

confere alta resistência e estabilidade ao complexo formado136,137. 

A proteína A tem uma interação de afinidade com as imunoglobulinas IgG e 

IgE, capaz de se ligar a imunoglobulinas por meio das regiões Fc, interagindo nos 

domínios CH2 e CH3138,139. Devido a essa interação, o uso da proteína A vem 

sendo extensivamente utilizada para técnicas imunoenzimáticas, microscopia 

eletrônica e imunocitoquímica140. 

A proteína A é isolada de diversas cepas de Staphylococcus e é uma das 

proteínas mais estudadas, localizada na superfície da bactéria na parede celular do 

Staphyloccus aureus141,142. 

           

Figura 2 - Esquema ilustrativo do ensaio de captura por Proteína A de 
Staphylococcus aureus para captura de quantidade fixa de IgG salivar 
para posterior revelação de sua especificidade por antígenos marcado 
com biotina e revelado com avidina-peroxidase. 

Como observado na Figura 2, a porção Fc, de uma cadeia de IgG única, é 

complexada com um fragmento da proteína de ligação de imunoglobulina A, a partir 

de Staphylococcus aureus. O fragmento Fc tem dois domínios, CH2 e CH3. Uma 

Proteína A  

IgG 

Antígeno 
específico 
biotinilado 
Avidina 
Peroxidade 
Substrato 
- TMB 

Legenda: 
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cadeia de carboidratos é ligada a um resíduo de asparagina no domínio CH2. O 

fragmento de proteína A é ligado entre os dois domínios do fragmento Fc, já os 

aminoácidos se ligam ao componente do complemento C1q no domínio CH2. 

A proteína A possui uma única cadeia alongada de polipeptídeo, com peso 

molecular de 42.000, que exibe domínios de ligação para o Fc de IgG, como pode 

ser observada na Figura 2, que mostra a parte N-terminal da molécula, que está 

fora da parede celular da célula bacteriana140. 

Uma vez liberada da parede da bactéria, a proteína A possui uma 

funcionalidade bivalente, sendo capaz de ligar as imunoglobulinas140.  

O uso da proteína A nos nossos testes foi devido às propriedades de se 

ligar as frações Fc da imunoglobulina, liberando a Fração Fab para ligação com o 

antígeno86,143-144. 

 

1.8 Intervenção escolar  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o plano curricular oficial 

para o ensino fundamental brasileiro que, além das disciplinas tradicionais, existem 

os temas transversais para trabalhar: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 

orientação sexual, trabalho e consumo. Nessa perspectiva, os professores de 

ciências/biologia, juntamente com nossa equipe, são agentes facilitadores nas 

discussões sobre os referidos temas trabalhados na intervenção, pois dispõem da 

comunicação/aprendizado, do lúdico e da vivência, e todas as experiências têm 

reflexos sobre as práticas de promoção da saúde. 

Os projetos no âmbito da saúde escolar estão baseados nos pressupostos do 

Plano Nacional de Saúde Escolar, que constituem uma forma de planejamento no 
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setor, permitindo racionalizar recursos e tornar mais eficiente o processo de atuação, 

de modo a capacitar o indivíduo a ser pró-ativo no seu processo de vida e de saúde. 

A Carta de Ottawa define o conceito de promoção de saúde como:  

“...o processo destinado a capacitar os indivíduos para exercerem 
um maior controle sobre sua saúde e sobre os fatores que podem 
afeta-la reduzindo os fatores que podem resultar em risco e 
favorecendo os que são protegidos e saudáveis... a saúde 
desenvolve-se e é gerada no marco da vida quotidiana: nos 
centros de ensino de trabalho e de recreação. A saúde é o 
resultado dos cuidados que cada indivíduo dispensa a si mesmo e 
aos demais, da capacidade de tornar decisões, de controlar a sua 
própria vida e de garantir que a sociedade em que vive ofereça a 
todos os seres membros a possibilidade de gozar de um bom 
estado de saúde”145.  

A educação para a saúde tem papel importante para a obtenção de ganhos 

em saúde individual e, por consequência, da comunidade a médio e longo prazo146. 

A maior parte dos problemas de saúde e de comportamento de risco é 

associado ao ambiente e aos estilos de vida, podendo ser prevenida ou 

significativamente reduzida pelos Programas de Saúde Escolar efetivos. Os 

estudos de avaliação de custo efetividade das intervenções preventivas com 

escolares têm demonstrado que a cada 1€ gasto na promoção da saúde hoje, 

representa um ganho de 14€ em serviços de saúde amanhã147. 

A divulgação científica é importante para a democratização da sociedade, 

tornando-a mais livre, responsável e mais culta cientificamente, além de diminuir o 

desequilíbrio existente entre o cultural e o intelectual. Na década de 80, 

apareceram no Brasil e em outros países atividades relevantes com finalidade de 

divulgação pública da ciência148, que são os centros de ciências e museus de 

ciências contemporâneos, os quais aumentaram o nível de conhecimento do 

cidadão, por meio de exposições de ciências e de tecnologias149. 
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As exposições itinerantes são importantes no processo da inclusão social, 

porque favorecem condições para ampliar o conhecimento científico voltado para a 

saúde e prevenção de doenças. 

O objetivo da exposição itinerante é difundir a prevenção em doenças, por 

meio da vivência e interação com as situações do cotidiano, estimulando a 

formação do conhecimento em saúde.  

A curiosidade e a observação da realidade, por meio experimentação 

interativa e lúdica, é importante para facilitar a reflexão com os cuidados 

necessários para ter uma vida mais saudável. 

A ação da exposição é efetiva quando o público é escolar, uma vez que os 

alunos são induzidos a mexer nos experimentos e, após essa interação, eles são 

capazes em evidenciar e correlacionar as experiências com a prevenção das 

doenças trabalhadas. 

A escola constitui-se num ambiente valioso para o desenvolvimento de 

ações educativas na área da saúde. Além disso, o ambiente escolar pode envolver 

de forma dinâmica a participação e o interesse de alunos, professores e 

funcionários, reforçando a capacidade de transformar o conhecimento adquirido em 

mudanças de hábitos150.  

A educação em Saúde é de extrema importância quando se deseja mudar 

atitudes em relação às doenças, com isso temos que priorizar a promoção em 

educação em saúde. Educar em saúde é procurar compreender os problemas que 

acometem determinada comunidade e fazer com que a população tenha 

consciência desses problemas e busquem soluções. Deste modo, a educação deve 

estar baseada no diálogo, na troca de experiências e deve haver ligação entre o 

saber científico e o saber popular151,152. 



 

 

2	justificativa	
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O processo de vacinação é a intervenção de saúde pública mais efetiva no 

controle de doenças infecciosas. A detecção da presença de anticorpos específicos 

IgG no soro tem inúmeras utilidades médicas, quer seja na detecção de contato 

com agentes infecciosos, como na toxoplasmose humana ou na demonstração de 

eficiência vacinal para algumas doenças como sarampo, caxumba e rubéola.  

Normalmente, os estudos sorológicos têm utilizado a coleta de sangue, 

através de punção clássica por agulha com produção de soro ou coletas de sangue 

total com lanceta e em papel filtro. Os dois materiais, com diferentes graus de 

pureza, são fontes de IgG específica, detectadas por testes de diferentes 

sensibilidades e especificidades.  

Recentemente, procuramos detectar o contato com a toxoplasmose em 

crianças em idade escolar, um grupo altamente protegido da sociedade com o qual 

tem-se dificuldade para a coleta invasiva de sangue. Nossa alternativa foi o uso de 

saliva, uma vez que podemos encontrar IgG produzida pelo fluido crevicular, 

seguido por coleta simples de saliva, limpeza e concentração da IgG e aplicação no 

teste de ELISA convencional, com antígeno absorvido em fase sólida, o que 

permitiu a detecção de IgG específica em estudantes, mas com ressalvas pela 

possível variação do conteúdo de IgG em cada amostra de saliva, o que poderia 

gerar falso negativos.  

As técnicas utilizadas necessitavam da concentração da saliva e um grande 

volume inicial (5ml). Uma alternativa para um ensaio em que este fator era excluído 

seria a utilização de Proteína A de S. aureus como ligante no suporte sólido, que 
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uniformiza a quantidade de IgG captada e permite o aprimoramento dos ensaios e 

até possíveis ensaios multiplexados fluorescentes. Em ensaios anteriores, notamos 

uma grande resistência da comunidade escolar e de seus familiares no processo de 

coleta voluntária de sangue ou saliva, lembrando que pela idade dos adolescentes, 

os pais teriam que autorizar a coleta pelo TCLE e, posteriormente, os estudantes 

teriam que autorizar também pelo Termo de Assentimento (TA).  

Para aumentar a adesão e contornar este problema, decidimos promover 

uma exposição interativa sobre transmissão de doenças para alunos das últimas 

séries do primeiro grau de escolas públicas da zona oeste de São Paulo, possíveis 

voluntários do estudo. Nesta exposição interativa, os alunos puderam participar 

ativamente de uma exposição experimental sobre higiene nas relações humanas, 

em que foi discutido individualmente com cada aluno a motivação para participação 

do estudo.  

Na existência desta amostragem, decidimos padronizar os testes que 

fossem mais práticos e eficientes para a detecção de anticorpos da vacina tríplice 

viral e da toxoplasmose por ensaios de captura para os três vírus vacinais. Uma 

vez que trabalhamos com uma população com altas taxas vacinais, era esperado 

um número elevado de positivos, com problemas para obtenção de amostras 

negativas não vacinadas. Uma solução seria criar um banco de pools de soros de 

crianças não vacinadas menores de doze meses, a partir de descarte de um 

laboratório de um hospital especializado em crianças. Caso possível, isto permitiria 

a construção de um grupo controle precioso com soro de infantes antes de serem 

vacinados e após clareamento de anticorpos maternos.  

Neste trabalho, desenvolvemos métodos de maior eficiência e sensibilidade 

na detecção de IgG específica contra vários agentes, como o T. gondii, sarampo, 

caxumba e rubéola, com adequada padronização e controle de qualidade. 
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O conjunto destas ações permitirá estudos não invasivos de populações 

jovens vacinadas, de menor custo e usando técnicas oriundas de métodos já 

validados, resultando num estudo de monitoramento de incidência de infecções por 

T. gondii e a avaliação da eficiência de vacinação pela vacina tríplice viral, após dez 

anos da imunização inicial.  



 

 

3	objetivos	
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3 OBJETIVOS  

3.1 Geral  

 

 

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de anticorpos 

específicos da classe IgG contra cada um dos vírus da vacina tríplice viral e para a 

toxoplasmose em estudantes da cidade de São Paulo.  

 

3.2 Específicos 

 

a) Utilizar uma exposição itinerante interativa para estimular a participação de 

escolas, famílias e estudantes numa pesquisa de uso de saliva como fonte de 

detecção de anticorpos;  

b) Padronizar e utilizar um ensaio de captura de IgG por proteína A em fase 

sólida na detecção de IgG específica anti-vírus da vacina tríplice viral e 

Toxoplasma gondii; 

c) Avaliar a utilização de saliva como fonte de anticorpos para o ensaio acima e 

verificar suas características qualitativa e quantitativa de reprodutibilidade e 

eficiência;   

d) Determinar a prevalência de anticorpos na população estudantil contra os 

vírus da vacina tríplice viral para determinar indiretamente a proteção vacinal 

neste grupo;  

e) Determinar a prevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii na população 

para determinar a prevalência desta infecção nesta população. 

 



 

 

4	material	e	método	
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Parte Educacional 

4.1.1 Descrição geral da localidade  

 

 

A Diretoria de Ensino Centro-Oeste está situada na região centro-oeste da 

cidade de São Paulo, com aproximadamente 888.623 habitantes e renda média por 

habitante de R$ 2.174,55153. Possui 75 escolas com os três ciclos - Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio -, das quais 36 escolas 

trabalham somente com o fundamental I; 37 escolas, com os fundamentais II e 37 

escolas, com o ensino médio, e algumas atendem um ou mais ciclos. 

Dessas 37 escolas para Ensino Fundamental II, a Diretoria de Ensino 

Centro-Oeste, por meio do acordo firmado entre as partes (Anexo I), escolheu cinco 

escolas de forma aleatória, sendo elas: Escola Estadual Raul Cortez, Escola 

Estadual Professor José Monteiro Boanova, Escola Estadual Carlos Maximiliano 

Pereira dos Santos, Escola Estadual Romeu de Moraes e Escola Estadual Dr. 

Kyrillos.  

 

4.1.2 A intervenção 

 

Para a ação educacional foram elaboradas diversas ações integradas, 

constituídas basicamente por atividades divididas em três ambientes com seis 

estações (Figura 3). Podemos observar também nas Figuras 4 e 5, na tenda inicial, 
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experimentos com temas sobre transmissão por fômites e perdigotos (transmissão 

por contato); na tenda intermediária, experimentos sobre doenças respiratórias e a 

recombinação dos vírus, como na influenza, e, na tenda do baile, toda uma relação 

de personagens e danças para as doenças de contato mais íntimo.  

Antes de adentrar para os experimentos individuais, os alunos aguardavam 

em uma fila de espera, onde dois televisores passavam vídeos explicativos sobre a 

transmissão de doenças, preparados com os atores como monitores da exposição, 

para aumentar o reconhecimento dos alunos com o pessoal da exposição. Além 

desse material visual, eram distribuídos panfletos e orientações sobre o que iria 

acontecer na exposição.  

 

Figura 3 - Organização espacial e estrutural das atividades desenvolvidas na 
exposição itinerante.  
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Figura 4 - Vista panorâmica da exposição.  

 

 

Figura 5 - Fluxo dos alunos antes de entrar nas atividades da exposição.  
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Figura 6 - Materiais didáticos. 

 

A abordagem do conteúdo didático iniciava-se na fila de espera como 

observado na Figura 6 acima, com vídeos (6A), folhetos (6B) e outros materiais 

interativos, como o totem (6C), onde havia explicações sobre contágio, sintomas e 

prevenção de todas as doenças abordadas dentro da exposição.  

Após a espera, eram liberados, por tendas, grupos de quatro a seis 

crianças, sendo que o ciclo completo da exposição levava em torno de vinte 

minutos. No decorrer da fila, os alunos entravam em contato com os temas 

abordados dentro da exposição, o que gerou mais interação nas atividades 

propostas. 
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Figura 7 - Tenda 1 

A) Visão geral da primeira estação. B) Transmissão por perdigoto. C e D) Transmissão 
por fômites. 
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Figura 8 - Tenda 2  

A) e B) Material didático para demonstração da recombinação gênica dos vírus 
influenza. C) Interação com os alunos. 
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Figura 9 - Tenda 3  

A) Alunos se preparando para a festa controlada. B) Alunos participando da festa. C) 
Explicação da atividade. 

 

Na exposição, foram utilizados folhetos e vídeos como material educativo 

para as ações propostas (os folhetos e os vídeos foram elaborados pela equipe do 

Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo), 

conferindo-os como veículo de instrução simplificada ao alcance dos alunos 

participantes, de seus familiares e dos demais integrantes das escolas (diretores, 

vice-diretores, coordenadores, professores e os demais funcionários).  
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O conteúdo foi abordado resumidamente com ilustrações didáticas e 

esclarecedoras que pode ser visto nos Anexos 2 a 8, cujo folheto tinha por objetivo 

facilitar a orientação e coordenação da aula aplicada aos escolares. Este material 

continha informações curtas e concretas com o objetivo de comunicar e alcançar 

todos os envolvidos, articulando a noção do valor e da importância dos temas.  

A intervenção foi realizada em grupos de dez a quinze alunos de cada vez 

por tenda (estação), sendo todos pré-adoslescentes, sem distinção entre 

autorizados a coleta de saliva ou não, sendo que participariam da coleta de saliva 

apenas aqueles cujos pais consentiram por assinatura no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 9), entregue antes da exposição. 

Os professores conduziam os alunos ao ambiente da 

exposição/intervenção. Na hora da coleta, os alunos ainda passavam por mais um 

esclarecimento e os autorizados ainda poderiam assinar o Termo de Assentimento, 

em que demonstravam concordar com a autorização dos responsáveis e, após este 

consentimento, era coletada a saliva.  

Toda exposição foi elaborada com experimentos interativos, montada no 

local disponibilizado pela a escola, com área variável de 600 a 800 metros 

quadrados, onde professores e monitores transmitiam os conceitos aos alunos de 

forma interativa, dinâmica e lúdica.  

A equipe de monitores foi constituída por dois professores do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo – USP, duas alunas de pós-graduação do Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo - USP, dois alunos de graduação do Turismo – 

USP e dois alunos de graduação da Faculdade de Medicina – USP.  Todos 

estavam devidamente capacitados a desenvolver todas as atividades previstas. 
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4.2 População Estudada 

 

Foi considerada população deste estudo crianças e universitários 

regularmente matriculados nos centros de ensino de São Paulo, conveniados com 

nosso projeto, na faixa etária de dez a catorze anos para alunos do ensino 

fundamental II e dezoito a trinta anos para alunos universitários.  

Nossa população foi composta por 249 salivas de alunos do Ensino 

Fundamental II, 47 soros e 47 salivas (pareadas) dos alunos da graduação. Para 

validação do teste, foram utilizados cinquenta soros sabidamente positivos para as 

doenças estudadas, advindos do Biobanco do Laboratório de Protozoologia do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; e quarenta soros sabidamente 

negativos para controle, oriundos de infantes entre oito e doze meses de idade do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo (IC-HCFMUSP), como observado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Delineamento da origem e número das amostras e grupos amostrais 
utilizadas no projeto. 
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Foram utilizadas 249 amostras de saliva de escolares do ensino 

fundamental II da 7ª e 9ª séries de escolas da cidade de São Paulo, cuja faixa 

etária deve estar com cobertura vacinal completa sem muitos interferentes clínicos, 

como vida sexual ativa e risco de gravidez em revacinação. As amostras de 

estudantes universitários (47 amostras pareadas soro e saliva) foram coletadas 

entre os alunos de graduação dos cursos de graduação de biomedicina. A escolha 

das faixas etárias parte do pressuposto de que todos estejam vacinados, podendo 

correlacionar se há ou não uma diminuição dos títulos de anticorpos com o decorrer 

dos anos.  

Para controle dos nossos testes, foram selecionadas amostras de soro de 

infantes entre oito e doze meses de idade, cedidos pelo laboratório do Instituto da 

Criança – HCFMUSP, os quais seriam descartados pelo instituto. 

Esta pesquisa constituiu-se num estudo experimental que transcorreu 

durante os anos letivos de 2014 a 2017 e foi desenvolvida em quatro momentos: o 

primeiro, a elaboração e construção da exposição; o segundo, a 

intervenção/exposição; o terceiro, a coleta do soro e saliva universitário e o quarto, 

o diagnóstico.  

Foram observados os seguintes critérios de exclusão: 

 

a) Não trazer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado 

pelo responsável ou não assinar (maiores de dezoito anos); 

b) Recusar-se a participar do estudo por meio do Termo de Assentimento 

(menores de idade); 

c) Não estar cursando o 7º e 9º anos do ensino fundamental; 

d) Não estar cursando a graduação com faixa etária entre dezoito e trinta anos. 
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Foram realizadas visitas anteriores à exposição para esclarecimento do 

projeto junto aos alunos, professores, coordenadores, diretores, diretoria de ensino 

centro-oeste e responsáveis legais dos menores. Após esclarecimento do projeto, 

foram entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido aos alunos para 

consentimento do estudo e deixamos um canal aberto para esclarecimento com os 

responsáveis em caso de qualquer dúvida referente à intervenção (coleta de 

saliva). 

Todos os voluntários trouxeram ou assinaram o TCLE (Anexo 9), contendo 

todos os procedimentos a serem desenvolvidos, conforme a Resolução nº 196/96, 

que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os voluntários 

menores receberam o Termo de Assentimento (Anexo 10). Vale ressaltar que este 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e aprovado sob o 

processo nº 23109613.1.0000.0065.  

Eventual ausência de proteção vacinal será comunicada ao aluno com 

encaminhamento ao Setor de Imunizações do HCFMUSP ou da rede pública de 

atendimento mais próxima do aluno/voluntário. 

 

4.3 Padronização da coleta de saliva 

 

Para a coleta de saliva, foram utilizados tubos comercial Salivette® sem 

adstringente, contendo um rolo de algodão absorvente e um tubo adequado para a 

centrifugação da saliva após coleta (Figura 11). 
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Figura 11 - Dispositivo de coleta Salivette e seus componentes. 

Fonte: Salivette® for Cortisol Testing 100/Pack‡ 

 

 
 

Figura 12 - Higiene da cavidade oral com enxaguante oral de uso comercial. 

 

Após a intervenção na exposição e a entrega do TCLE e Termo de 

Assentimento, os alunos autorizados foram conduzidos para a coleta da saliva sob 

a supervisão de professores e pesquisadores. Os alunos eram orientados a 

proceder a higiene da cavidade oral, com uso de 25-40 ml de enxaguante oral de 

uso comercial (Listerine®): vários bochechos, descarte e três lavagens da cavidade 

com água potável sem aditivos para retirada do enxaguante, como observado na 

Figura 12.  

Sem qualquer outro estímulo, o aluno era instruído a colocar o rolete de 

algodão na cavidade oral com movimentos de mastigação até a completa saturação 

do rolete com saliva, o qual era transferido para o tubo coletor sem uso das mãos, 

                                                
‡ https://www.scimart.com/salivette-synthetic-swab-for-cortisol-determination-100pack 
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tampado, identificado e colocado em banho de gelo. Não havia nenhuma pressão 

de tempo ou outras formas para não tolher a liberdade do aluno durante a coleta, 

mas na dependência apenas da produção salivar individual. Foi coletado um frasco 

por aluno, sem segundas tentativas de coleta. 

Após a intervenção, os tubos coletados contendo a saliva foram 

armazenados em banho de gelo para evitar desnaturação e mantidos assim até seu 

transporte e processamento no Laboratório de Protozoologia. 

 

4.4 Origem e processamento dos antígenos utilizados nos ensaios 

4.4.1 Parasitas 

 

Suspensões de taquizoítos da cepa RH de T. gondii foram mantidas no 

Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, por 

meio de sucessivas passagens com intervalos de três a quatro dias, em 

camundongos Swiss não isogênicos, pesando em torno de 20g e com idade 

variando entre trinta e sessenta dias.  

Os animais previamente infectados foram submetidos à eutanásia por 

narcose em câmara de CO2 e o peritônio lavado com 5 ml de solução salina 

tamponada com fosfato 0,01M pH 7,2 (PBS) estéril, contendo penicilina cristalina 

2500UI/ml e estreptomicina 10mg/ml. Após quantificação em câmara de Neubauer, 

os parasitas foram diluídos apropriadamente em PBS, e cada animal receberá 107 

taquizoítos por inóculo intraperitoneal.  
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4.4.2 Antígeno salino de T. gondii 

 

O extrato antigênico salino foi obtido por aprimoramento da metodologia 

descrita na literatura154. Para obtenção de antígeno proteico solúvel de T. gondii, 

serão utilizados 3x108 taquizoítos da cepa RH.  

A suspensão parasitária obtida através do lavado peritoneal de animais 

infectados será purificada por filtração em membrana de policarbonato 5μm 

(Millipore®) e centrifugada a 700g por dez minutos a 4oC. O precipitado suspenso 

em 5ml de água destilada será submetido à sonicação (0.40 MHz, 4 Vdc) por 

quatro períodos de 30 segundos, em banho de gelo via sonicador de ponta 

Thornton®. Após certificação microscópica da lise total dos taquizoítos, foi 

acrescentado 5ml de solução de NaCl 0,3M e a suspensão será centrifugada a 

10.000g a 4oC por trinta minutos em centrífuga refrigerada Eppendorf 5403. O 

sobrenadante será separado em alíquotas que serão mantidas a -70oC até o 

momento de seu uso. Todas as reações foram realizadas com uma mesma partida 

de antígeno. 

 

4.4.3 Antígenos Virais 

 

Foram adquiridos comercialmente antígenos recombinantes de proteínas do 

nucleocapsídeo de vírus do Sarampo (Priorix 60kDa) da linhagem viral Schwartz, 

do capsídeo do vírus da rubéola (35kDa) e de proteína de superfície do vírus da 

parotidite epidêmica ou caxumba, tipo selvagem da linhagem Gloucester (66 kDa).  

Estas proteínas foram recebidas em frascos estéreis liofilizadas e diluídas 

em água no momento de uso. Todas as proteínas recombinantes foram adquiridas 
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da ABCAM® (Eugene, Mass, USA). Tentamos também isolar os vírus vacinais em 

cultivo de células VERO, semeadas com a vacina tríplice viral. Foi possível isolar 

apenas o vírus vacinal do sarampo em todas as tentativas de isolamento viral a 

partir de vacina, desde diluição limitante, distribuição de Poisson ou outras técnicas 

de diluição controlada.  

 

4.4.4 Caracterização dos antígenos por SDS-PAGE ou Imunotransferência  

 

Os antígenos foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida na 

concentração de 7% e com gel de empilhamento de 4%. A corrida eletroforética foi 

efetuada a uma corrente de 200V por, aproximadamente, quarenta minutos156. As 

fraçōes antigênicas distribuídas pelo gel foram coradas ou transferidas para 

membrana de nitrocelulose em sistema semi-seco de acordo com a técnica 

descrita157. A eficiência da transferência das fraçōes antigênicas e a localização das 

frações antigênicas nas membranas de nitrocelulose foram feitas usando o corante 

Ponceau e comparado com os padrões de Peso Molecular inseridos na 

eletroforese.  

A membrana de nitrocelulose contendo os antígenos foi bloqueada em PBS 

contendo 5% de leite por uma hora em temperatura ambiente sob agitação 

constante. As membranas bloqueadas eram incubadas com soros positivos e 

negativos diluídos 1/50, sob agitação constante e temperatura ambiente. As 

imunoglobulinas ligadas eram reveladas com conjugado peroxidase anti-IgG 

humano 1/1000 por duas horas, sob agitação constante e temperatura ambiente. O 

complexo formado era revelado com solução de substrato peroxidase insolúvel de 

4-Cloro-naftol. A reação foi interrompida por adição de água destilada e, após o 
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aparecimento das bandas, as membranas foram lavadas em água destilada e 

secas entre dois papéis de filtro. A documentação foi realizada por digitalização das 

imagens por foto.  

 

4.5 Extração de Ácidos Nucleicos Total 

 

O vírus proposto neste projeto tem como material genético o RNA, portanto, 

com o intuito de realizar a identificação viral, foi realizada a extração do RNA das 

amostras coletadas, utilizando o equipamento NucliSENS® easyMag® (BioMerieux, 

Lyon, France), capaz de realizar a extração automatizada de ácido nucléico total 

(RNA e DNA) de 22 amostras, um controle positivo e um controle negativo, 

concomitantemente. O procedimento tem uma duração de cerca de 45 minutos, 

quando feito off-board pelo protocolo preconizado pelo fabricante. 

Com o protocolo off-board, conforme instruções do fabricante, em 300µL de 

cada amostra foram acrescidos 600µL de um tampão de lise incubado em 

temperatura ambiente por quinze minutos para lise celular e, após este tempo, 

adicionado à mistura 30µL de sílica magnética (Nuclisens® easy Kit). Esta foi 

homogeneizada e levada ao equipamento para a extração do ácido nucleico. A 

solução final, cerca de 60µL de RNA/DNA, foi armazenado em freezer a -80ºC até o 

momento do uso. 
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4.6 Síntese do cDNA com primers específicos 

 

A síntese do cDNA, utilizando-se primers específicos para paramixovírus, foi 

realizada através da reação da transcriptase reversa. Dessa forma, foi preparada 

uma mistura utilizando os reagentes do High Capacity cDNA Transcription Reverse 

Kit (Applied Biosystems®). Para cada amostra, foram adicionados 1μL de tampão, 

0,4μL de nucleotídeos livres a 10mM (dNTPs), 1μL de primer reverse específico, 

0,5μL da enzima transcriptase reversa, 0,1μL de inibidor de RNase (RNaseOUT - 

Applied Biosystems®) e 2,0μL de água tratada com DEPC (Sigma Aldrich®) para 

completar um volume de 5μL.  

As amostras anteriormente extraídas foram retiradas do freezer a -80ºC, 

sendo adicionados 5μL de cada uma ao tubo contendo a mistura previamente feita. 

Esta solução foi então mantida primeiramente a 37°C durante por 120 minutos e, 

em seguida, a 85°C durante cinco minutos na máquina Veriti Thermal Cycler 

(Applied Biosystems®). Por fim, as amostras foram retiradas do termociclador e 

guardadas no freezer a -20°C para serem utilizadas, posteriormente, na NESTED-

PCR.  

 

4.7 Amplificação viral por NESTED-PCR 

 

Após a síntese do cDNA, foi realizado uma NESTED-PCR no intuito de 

constatar a presença dos vírus em estudo. A NESTED-PCR consiste em duas 

reações: para a realização da primeira, foi preparado uma mistura contendo 2,5μL 

de cDNA, 2,5μL de tampão de PCR 10x (Tris-HCl 100mM [pH 8,0], KCl 500mM, 

Triton-X-100 1%, MgCl2 16mM), 2,5μL de primer foward a 10mM, 2,5μL de primer 
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reverse a 10mM específicos para o vírus testado (Tabela 2), 0,5μL de dNTPs, 

0,3μL de Taq DNA polimerase (Thermo Scientific®) e água Milli-Q autoclavada para 

completar um volume total de 25μL. A mistura, então, foi submetida inicialmente a 

94°C durante dois minutos (desnaturação inicial); em seguida, foi submetida a 35 

ciclos a 94°C durante quinze segundos (desnaturação), 52°C durante trinta 

segundos (anelamento), e 72°C durante trinta segundos (extensão), seguido pela 

etapa de extensão final a 72°C durante sete minutos. Os ciclos térmicos foram 

executados com a máquina Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems®). 

Após a primeira reação, foi realizado a seguinte com a única diferença do 

processo anteriormente descrito foram os primers utilizados (Tabela 2), visto que 

estes são internos à região alvo da primeira reação. Por fim, os produtos do 

NESTED-PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 2%, corado 

com brometo de etídio e visualizado em transluminador com luz ultravioleta (UV). 

Foi utilizado um marcador de peso molecular (Ladder) de 1kb na concentração de 

0,1μg/μL (Fermentas®), aplicado sempre no primeiro poço do gel de agarose. 

Dessa forma, a partir da análise dos géis de agarose 2%, observando-se a 

ocorrência de bandas amplificadas, foi determinado a presença de vírus da família 

Paramyxoviridae nas amostras investigadas. Ressalta-se que foi utilizado como 

controle positivo, o vírus Newcastle isolado de uma vacina comercial (confirmado 

por sequenciamento).  

Tabela 2 - Sequências 5’ – 3’ dos primers específicos para os vírus da família 
Paramyxoviridae utilizados para as reações de NESTED-PCR. 

 1ª reação 2ª reação 

Paramyxovi
ridae 

Nome Sequência 5’-3’ Nome Sequência 5’-3’ 

PAR F1 
GAAGGITATTGTCAIA
ARNTNTGGAC 
GCTGAAGTTACIGGIT
CICCDATRTTNC 

PAR F2 
GTTGCTTCAATGGTTCA
RGGNGAYAA 

PAR Rev PAR Rev GCTGAAGTTACIGGITCIC
CDATRTTNC 

Fonte: Tong et al.158 
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4.8 Purificação e sequenciamento das amostras positivas 

 

O produto da NESTED-PCR das amostras positivas foi purificado com o 

ExoSap kit (exonuclease I – Amersham Pharmacia Biotech), seguindo as instruções 

do fabricante, em busca do sequenciamento do DNA. Os produtos purificados 

foram submetidos à reação de sequenciamento pela técnica de Sanger, processo 

realizado utilizando BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life 

Technologies®).  

Para a realização da reação, foi preparada uma mistura contendo: 2μL do 

tampão de sequenciamento (5X), 2μL de Big Dye Terminator 3.1 (Invitrogen®), 

0,8μL de primer específico (PAR Rev 5pmol) e para completar 7μL, adicionou-se 

2,2μL de água ultrapura. A mistura foi transferida para uma placa, colocando 7μL 

da mistura em cada poço mais 3μL do purificado, sendo, então, o volume final, em 

cada poço, de 10μL.  

As amostras foram submetidas a uma desnaturação inicial de 96ºC por um 

minuto. Posteriormente, a ciclagem foi composta de 25 ciclos de quinze segundos a 

96ºC para desnaturação, quinze segundos a 50ºC correspondentes à fase de 

anelamento dos oligonucleotídeos livres e quatro minutos a 60ºC para a extensão 

das cadeias nucleotídicas. Os ciclos térmicos foram executados com a máquina 

Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems®). Após essa reação, o produto obtido 

foi novamente purificado com o X-terminator kit (Applied Biosystems, Inc., EUA), 

conforme instruções do fabricante. As leituras foram feitas no equipamento ABI 

3130 XL Genetic Analyzer (Life Technologies®).  
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4.9 Biotinilação - Antígenos  

 

Para o ensaio de captura de anticorpo por Proteína A ligada ao suporte 

sólido, o reagente importante é o antígeno que deve estar direta ou indiretamente 

ligado à peroxidase. Optamos pelo processo de biotinilação e revelação por 

avidina-peroxidase, que permite que o antígeno seja adicionado de biotina uma 

molécula pequena, mas muito específica de reconhecimento pela avidina com alta 

afinidade e especificidade. O antígeno, quer seja extrato antigênico salino obtido no 

item antígeno T. gondii, ou antígenos recombinantes de vírus do sarampo, 

caxumba e rubéola, foram dissolvidos em tampão PBS e eventuais contaminantes 

reativos com aminas removidos por cromatografia de exclusão molecular em gel 

BioGel P2 em sistema de cromatografia líquida ÄKTA (Amersham Biosciences).  

O antígeno era ajustado para uma concentração de 0,1mg/ml e recebia 

quantidade necessária de solução de Hidroxisuccinimida de ácido biotinamido 

hexanóico (BAC Biotin Sigma Cat no B2643) 1mg/ml em DMSO para adição de 

pelo menos seis biotinas por molécula proteica calculada pelo PM da proteína alvo. 

Para o STAG de T. gondii, foi assumido em peso molecular médio de 30kDa e o 

volume de 1ml contendo 100ug de proteína recebia 11ug de marcador, o que dá 

uma relação molar de 6:1 como recomendado. Após homogeneização, todo o 

volume de reação era levado a pH 8,0 pela adição de Bicarbonato de Sódio 10%, 

com incubação por uma hora à temperatura ambiente com agitação ocasional. 

Eventuais biotinas livres eram bloqueadas pela adição de 100ul de glicina 0,1M pH 

8,0 e, após 30 min a 1 hora, esta mistura era ressubmetida a cromatografia de 

exclusão molecular em BioGel P2 para retirada de marcadores livres, glicina e 

outros contaminantes.   
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Finalmente, alíquotas foram preparadas e estocadas até o uso em -70ºC. A 

qualidade da biotinilação era determinada de dois processos independentes e, em 

caso de marcação insuficiente, o antígeno poderia ser submetido à nova 

biotinilação em iguais condições de isolamento, estabilização, marcação e 

purificação.  

No primeiro processo, a amostra antigênica biotinilada era diluída 

seriadamente a partir da primeira diluição 1:100 em tampão carbonato 0,1M pH 9,0 

e adicionada a placa de 96 poços de alta capacidade de ligação por toda a noite em 

geladeira. Eventuais sítios livres de ligação eram bloqueados com solução de 

albumina 1% em PBS Tween 20 a 0,02% por uma hora e a seguir lavadas e 

reagidas com avidina peroxidase diluída 1:10000 em PBS com 0,1% de gelatina e 

0,02% de tween 20.  

A ligação da avidina era determinada por reagente comercial de TMB de alto 

desempenho e a preparação antigênica era diluída na forma final de forma a 

permitir uma reação de duas absorvâncias de revelador. Assim, um antígeno que 

apresentasse uma reação de 2.5 D.O. na diluição 1:20000 era diluído para 1:24000 

final em tampão PBSTG, numa solução pronta para uso em sistemas de 96 ou 384 

poços.  

No segundo processo, o antígeno biotinilado era submetido à eletroforese 

em SDS-PAGE em condições desnaturantes e transferido a membranas de 

nitrocelulose em sistema semi-seco convencional. Após a transferência e bloqueios 

de sítios livres da membrana com gelatina 0,1%, a membrana era reagida com 

avidina-peroxidase para evidenciar as bancas biotiniladas presentes em cada 

antígeno. Após revelação, as bandas marcadas eram comparadas com padrões de 

peso molecular inserido no gel.  
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4.10 Ensaios imunoenzimáticos 

 

Desenvolvemos ensaios imunoenzimáticos para detecção de IgG com fase 

sólida, com captura da IgG por proteína A86, trabalhamos com antígenos 

específicos marcados com biotina e revelados com avidina-peroxidase. Neste 

método, sensibilizamos placas de poliestireno de 96 ou 384 poços com proteína A, 

de tal forma que a IgG presente na saliva ou soro possa se ligar uniformemente 

pelo seu Fc, em seguida, com antígenos virais ou de T. gondii, conjugados à 

biotina, permitindo a detecção da presença de anticorpos pela ligação com avidina-

peroxidase e revelação por TMB.  

 

Figura 13 - Esquema placa de ELISA 96 Poços para padronização do teste 
imunoenzimático. 
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Para a primeira padronização, utilizamos cinquenta soros positivos e 

quarenta soros negativos com seis poços para controle intrateste, como observado 

na Figura 13.  

 

Figura 14 - Esquema placa de ELISA 96 Poços para padronização do teste 
imunoenzimático com amostras pareadas de soro e saliva. 

 

Após padronização das amostras de soro, partimos para a padronização 

das amostras pareadas de 47 soros e 47 salivas dos universitários, como 

observado na Figura 14. 

Todos os testes de padronização foram realizados em placas de ELISA 96 

poços, como observado nos esquemas anteriores, figura 15. A seguir, demonstro, 

pelo do esquema, todas as etapas do teste ELISA de captura Proteína A.  
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Figura 15 - Esquema ilustrativo do ensaio de captura por Proteína A em placas de 
96 poços e 384 poços. 

 

Após padronização dos testes em placa de 96 poços, partimos para a 

aplicação do teste nas amostras totais de saliva dos escolares, entretanto esta 

etapa foi realizada em placa de 384 poços, respeitando toda a metodologia descrita 

anteriormente. 

 

4.11 Análise estatística 

 

As estimativas estatísticas, como comparação de frequências ou índices de 

confiabilidade sorológica sensibilidade e especificidade, foram realizadas utilizando 

o pacote estatístico GraphPad Prism (GraphPad software, Inc. San Diego, 

Califórnia, USA). Utilizamos o sistema de tabelas de contingência e todas as 

frequências foram calculadas com o intervalo de confiança de 95%. As frequências 

foram comparadas utilizando os testes de qui quadrado e foram consideradas 

significantes quando a probabilidade de igualdade em testes bicaudais era menor 

que 5% (p<0,05).  



 

 

5	resultados	
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5 RESULTADOS  

 

 

Organizamos nossos resultados na seguinte sequência: 

 

a) Grupo de estudo  

a. Universitários voluntários para amostras pareadas; 

b. Pool de soros negativos e amostras de biobanco; 

c. Escolas visitadas e alunos com intervenção educacional e 

coleta. 

b) ELISA de captura com Proteína A de IgG em soros positivos e 

negativos para antígenos virais ou T. gondii  

a. Construção de antígenos biotinilados;  

b. Ensaios de captura.  

c) ELISA de captura com Proteína A de IgG em amostras pareadas de 

soro e saliva;  

d) Correlação de resultados entre amostras de soro e saliva na 

detecção de IgG para antígenos virais ou T. gondii; 

e) Reprodutibilidade na detecção de IgG para antígenos virais ou T. 

gondii;  

f) Ensaio final de amostras de saliva escolares para detecção de IgG 

para antígenos virais ou T. gondii; 

g) Frequência de detecção de IgG em salivas escolares. 
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5.1 Grupo de estudo  

5.1.1 Universitários - Coleta de amostras pareadas de soro e saliva em 

voluntários adultos  

 

Por nossos contatos, descobrimos que algumas graduações em 

Biomedicina faziam um treinamento de coleta de sangue entre os alunos e, assim, 

contatamos várias faculdades, até conseguirmos aproximação com a Universidade 

Anhanguera, que concordou em permitir o contato com os alunos da instituição. 

Para a coleta, foram abordadas as turmas de graduação em Biomedicina que iriam 

participar de uma atividade programada de treinamento de coleta de soro. O projeto 

foi apresentado em aula com apoio da equipe didática e, prevendo a coleta 

sanguínea de treinamento, foi solicitada aos alunos, que desejassem participar do 

estudo, a carteira de vacinação para comprovação do estado vacinal foi solicitado 

concomitante com TCLEs entregues aos alunos. 

No dia da coleta pareada, a vacinação tríplice viral completa foi comprovada 

pela carteira de vacinação em todos os participantes, sendo excluídos aqueles que 

não tinham documentação adequada de vacinação previa, mesmo que quisessem 

participar do estudo. A inclusão de indivíduos foi interrompida quando ultrapassado 

o número amostral de cinquenta, definido no estudo. Nesta população, havia mais 

frequência de alunos do sexo feminino, proporcional ao conjunto de graduandos da 

área, com 43 alunas e 7 alunos.  
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5.1.2 Pool de soros negativos - Amostras de referência  

 

Foram utilizados quarenta pools de soro de infantes de oito a doze meses 

de idade, certamente não vacinados para a vacina tríplice viral e fornecidos 

anonimamente pelo ICr. O Biorepositório do Laboratório de Protozoologia do 

IMTSP forneceu cinquenta soros com demonstração validada de IgG anti-

Toxoplasma gondii e vacinação de tríplice viral.  

 

5.2 Escolas Públicas 

 

Todo o processo foi monitorado por nossa equipe. A exposição foi 

apresentada em cinco escolas públicas com intensa colaboração do corpo discente 

e docente. 

Vale ressaltar que todos os alunos participaram da intervenção educacional, 

ao todo 1.300 indivíduos em cinco escolas, porém somente alunos com TCLE 

assinados pelos pais eram conduzidos para a coleta. Antes da coleta, era 

apresentado para os alunos o Termo de Assentimento (Anexo 10), em que o aluno 

poderia negar a coleta, mesmo com o TCLE assinado pelos responsáveis. Sendo 

assim, nós entregamos 1.300 termos em cinco escolas e tivemos retorno de 263 

TCLEs autorizados, dos quais catorze crianças assinaram o Termo de 

Assentimento, negando-se a coleta de saliva, como observado na Figura 16. 
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Figura 16 - TCLE e Coleta de saliva. 

 

Na Figura 17, a população estudada foi caracterizada por gênero, e 

podemos observar que 160 voluntários eram do sexo feminino e 89, do sexo 

masculino, como visto na Figura 17 (A). Esta distribuição de prevalência de maior 

número de estudantes do sexo feminino não variou entre as escolas estudadas, 

como observado na Figura 17 (B).  

A B 

  

 

Figura 17 - Gênero na amostra de escolares. A - Total de amostras de saliva por 
gênero. B - Distribuição de frequência de gênero por escola. 
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Como descrito em métodos, simultaneamente com o TCLE, foi solicitado 

trazer a carteira de vacinação da criança para documentação fotográfica (Figura 

18). Desta documentação ou a cópia da carteira de vacinação, documentamos a 

imunização para tríplice viral, permitindo confrontar os dados obtidos com os 

resultados de nosso teste imunoenzimático.  

 

 

Figura 18 - Foto de carteira de vacinação apresentada pelo estudante, quando da 
intervenção educacional.  
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Foi preenchido um questionário no momento da coleta da saliva com a 

finalidade de coletar a confirmação da vacinação pela análise da carteira de 

vacinação e questionar os hábitos dos alunos/voluntários quanto ao risco de 

transmissão de toxoplasmose para, posteriormente, correlacionar com os 

resultados dos testes imunológicos. O questionário era composto por dados de 

vacinação em doses, períodos e questões de múltipla escolha sobre hábito 

alimentar e laser.  

Como podemos observar na Figura 19, das 249 amostras de saliva 

coletadas, somente 205 estudantes puderam ter a comprovação documental da 

vacinação com a tríplice viral pela cópia entregue no ato da coleta. Embora sem 

comprovação, os demais alunos foram coletados para permitir a avaliação de seu 

estado vacinal, conforme abaixo.  

 

Figura 19 - Dados de carteira de vacinação e estado vacinal na população de 
alunos que concordaram em participar do estudo (TCLE+). 
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A análise das carteiras apresentadas mostrou que a maior parte dos alunos 

ainda tinha a carteira de vacinação, mas uma parcela significativa, em torno de um 

quarto deles, apresentava inúmeras falhas no calendário de vacinação, que podem 

representar tanto um problema de aderência das mães ao esquema vacinal, mas 

também um fato comum, como a deterioração ou perda da carteira de vacinação, já 

que parte dos alunos não trouxe a carteira vacinal. Interessante notar que a 

cobertura vacinal completa para a tríplice viral era elevada, acima de 82%, como 

esperado, e os demais incompletos apresentavam pelo menos uma dose dela.   

A próxima questão foram os conhecimentos e comportamentos de risco 

para a contaminação com toxoplasmose. Os estudantes foram questionados sobre 

hábitos alimentares relativos ao carnivorismo e informações sobre contatos 

habituais com o solo/areia, que pode ser visto na Figura 20. Dos 249 alunos, 97 

alunos participantes declararam ingerir carne crua ou malcozida com frequência e 

144 declararam ingerir carne cozida, sendo que oito declararam ser vegetarianos.  

 

Figura 20 - Exposição ao carnivorismo na população de estudantes com a 
proporção de cada tipo de exposição por ingestão de carne.   
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Com relação à exposição ao solo e, portanto, ao risco de contaminação com 

oocistos de T. gondii, 220 (88,3%) participantes declararam ter contato com solo 

por participar de brincadeiras em locais, como tanque de areias ou campos com 

exposição ao solo. Apenas 29 (11,7%) declararam não ter contato ao solo, sem 

maiores explicações, já que uma das escolas também apresentava deficientes 

físicos. As escolas fornecem água da rede pública com filtro de celulose 

centralizado para todos os alunos e não foi questionado o tipo de filtragem 

doméstica da água aos alunos.  

 

5.2.1 Avaliação do resultado prático após a exposição 

 

Para avaliar o resultado prático após a exposição, foi realizada uma 

pesquisa com as pessoas das escolas (dois entrevistadores eram externos) para 

impedir viés dos nossos pesquisadores. Esta entrevista ocorreu dois meses após a 

exposição e realizada por terceiros para avaliar o impacto da mesma. 

Os entrevistados foram unânimes quanto a importância da exposição, como 

a pontualidade, comunicação aos alunos, estratégia de montagem da exposição e 

sua importância. O que ponto criticado foi apenas o fluxo de alunos, considerado 

muito rápido pela maioria das escolas, sem tempo para a exposição contemplativa 

na fila, como observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Avaliação relatada por administradores das escolas quanto ao impacto 
imediato da intervenção, feita por observadores independentes seis 
semanas após a intervenção.  

QUESTÃO % satisfação máxima 

Cumprimento de prazos e horários 100% 

Aparência e dinâmica dos materiais utilizados 100% 

Comunicação com os alunos 100% 

Estratégia para a elaboração da exposição 100% 

Clareza das informações passadas 66% 

Atendimento de dúvidas 66% 

Simpatia e eficiência 66% 

Divisão da exposição pelo espaço 66% 

Adequação dos temas aos alunos  66% 

Complexidade dos temas para os alunos  66% 

Tempo de duração da exposição 33% 
 

Todos os comentários foram elogiosos, em especial pela interação 

Universidade - Escola Pública Secundária. Alguns problemas foram lembrados 

pelos entrevistados no sentido de aprimorar a exposição, em especial, o tamanho 

da exposição e o número máximo de participantes, número e velocidade de 

realização dos experimentos e dificuldade de concentração e contenção dos alunos 

durante a fila e a espera, que poderão ser corrigidos em eventuais futuras versões 

da exposição.  

5.3 Padronização do ensaio de captura de IgG por proteína A e revelação 

com antígeno específico biotinilado 

5.3.1 Construção de antígenos biotinilados 

 

Para estes ensaios, tentamos várias abordagens para obtenção de 

antígenos naturais vacinais em nosso laboratório e/ou em colaboração com o Prof. 
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Durigon do ICB/USP. Estas tentativas foram baseadas em tentativas de isolamento 

viral reverso a partir das vacinas comerciais em uso, utilizando células VERO como 

receptoras dos vírus. Recebemos também vírus de sarampo e da rubéola a partir 

de culturas estocadas no Laboratório de Virologia do IMTSP ou na Seção de 

Virologia do IAL.  

O problema foi a obtenção do vírus vacinal da caxumba. Nosso interesse 

em obter o antígeno natural levou a muitas tentativas infrutíferas de obtenção de 

virions isolados, como ocorreu com o flavivírus155. Esta pesquisa, meritória e mal-

intencionada, não frutificou, porque o isolamento sempre resultou em vírus do 

sarampo, que se sobrepunha aos outros vírus. Uma demonstração fotográfica da 

infecção de células Vero por vírus do sarampo pode ser visto na Figura 21. 

   
Células Vero - 4º dia após 

infecção com vacina 
diluída 

Células Vero - 4º dia após 
infecção (repique da 

anterior) 

Células Vero controle 

Figura 21 - Tentativa de reisolamento de vírus a partir da vacina tríplice viral por 
diluição limitante sobre células VERO.  

*Após infecção com dez virions por poço de placa de 96 poços semeadas com 
células VERO, dois deles apresentaram efeito citopático após quatro dias de 
infecção. O meio de um dos poços foi transferido para células VERO garrafas 
de 25cm2 e repetiu o feito característico de fusão de células e formação de 
células gigantes, sugestivos de sarampo. Para controle, anexamos células 
VERO normais. Fotografia em contraste de fase e microscopia invertida.  

 

Durante esta fase, partimos de diversas partidas de vacina tríplice viral 

comercial, referidas com dez mil unidades infectantes de vírus da Caxumba, e três 

mil unidades infectantes de vírus de sarampo e de vírus de rubéola por mililitro de 
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vacina reconstituída. Nesse contexto, procedemos a cultura de células VERO em 

meio Dulbecco, suplementado com soro fetal bovino a 5% até a confluência, em 

placas de 96 poços, em atmosfera de 5% de CO2. A vacina foi diluída neste meio 

cem vezes e 100ul desta suspensão foi adicionado a cada poço de placa de 96 

poços contendo células VERO confluentes. Este inóculo foi calculado como 

contendo, teoricamente, um virion de caxumba e 0,3 virions de sarampo e rubéola. 

A placa de 96 poços foi imediatamente centrifugada a 2.000rpm por quinze minutos 

à temperatura ambiente para aumentar o contato de vírus e células, sendo a seguir 

incubada rotineiramente.  

Por observação microscópica, detectamos efeito citopático em dois poços 

de uma das múltiplas placas semeadas. Este efeito era formação de células 

gigantes por fusão e parecidas com as células gigantes encontradas em infecção 

de células com paramixovírus. A ampliação da cultura em garrafas de 25cm2 

resultou em ampliação do efeito citopático e, assim, consideramos que houve este 

isolamento que permitira caracterização suficiente do vírus isolado, que poderia ser 

sarampo ou caxumba.  

Isolamos o RNA viral do meio de cultura e construímos um cDNA a partir 

dele, procedendo a confirmação de detecção de sequências de rDNA viral por PCR 

de duas fases ou nested PCR, seguido de sequenciamento do produto produzido, 

como descrito em Métodos. Procedemos ao sequenciamento das amostras 

reisoladas e obtivemos um perfil de semelhança de 100% entre o nosso isolado e a 

cepa vacinal Edmonston Zagreb, pelo Blast, como observado na Figura 22. 



92 

Barbara Fialho Carvalho Sampaio 

 

Figura 22 - Identidade entre a sequência amplificada do vírus isolado em nosso 
sistema de células VERO a partir de vacina e a cepa viral Edmonston 
Zagreb, depositada na PubMed 

 

Além disso, a sequência tinha verossimilhança maior que 98% com outras 

28 sequências de vírus do sarampo, embora menor que a encontrada com a cepa 

vacinal clássica ou Edmonston Zagreb.  

Finalmente, há seis meses, recebemos vírus de caxumba vacinal sedido 

gentilmente pelo Prof. Paul Rota, CDC, National Center for Immunization and 

Respiratory Diseases, Measles, Mumps, Rubella, and Herpes Viruses Laboratory. 

Como já havíamos trabalhado com antígenos recombinantes em nosso mestrado, e 
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dada a urgência temporal dos prazos da pós-graduação, optamos por usar os 

antígenos recombinantes comerciais existentes no laboratório.  

Os antígenos recombinantes e STAG foram submetidos à biotinilação como 

descrito em Métodos, sendo biotinilados 100ug de cada antígeno. As curvas de 

titulação da biotinilação, usando o processo de ligação do antígeno em placas de 

alta afinidade e reação com avidina-peroxidase pode ser vista na Figura 23. Como 

podemos notar, foi possível conseguir excelente marcação para os antígenos de 

rubéola e sarampo, além do STAG, não mostrado.  

Mesmo assim, o nível de detecção destes antígenos era em torno de 

20ng/ml com detecção quantitativa acima de 50ng/ml, o que resultava em 

quantidade de antígeno biotinilado, 100ug de antígeno e permitiria o ensaio de vinte 

mil poços de placas de 96 poços (100ul/poço) ou oitenta mil poços de placas de 

384 poços (25ul/poço).  

Não será mostrada as etapas de produção do STAG biotinilado, ou seja, do 

antígeno de T. gondii biotinilado, que foi parte experimental de meu mestrado, já 

demonstrada em publicação adequada86. 
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Figura 23 - Reatividade inicial de antígenos recombinantes de sarampo rubéola e 
caxumba, adsorvidos em placas de ELISA de ligação alta certificadas. 

*As barras representam o desvio padrão da amostra para cada ponto. 
Para confirmar a qualidade desta reação, submetemos os antígenos 

biotinilados a eletroforese em SDS-PAGE (Figura 24) e transferência e ligação a 

membranas de nitrocelulose. Os produtos biotinilados foram revelados com reação 

com avidina-peroxidase e com TMB comercial insolúvel, como descrito em 

Métodos. Os resultados desta reação foram fotografados e observados abaixo.  

 

Figura 24 - Transferência pós-SDS-PAGE e imunomarcação de antígenos 
recombinantes biotinilados e reagidos com avidina-peroxidase, 
mostrando o peso molecular dos recombinantes. 

 

Podemos observar que tanto o antígeno de rubéola quanto o de sarampo 

forneceram ótimo sinal e peso molecular compatível com o descrito no produto 

comercial. Apenas traços do antígeno de caxumba podem ser visualizados na sua 

faixa de peso molecular de 66kDa.  

Diante da ineficiência relativa da biotinilação do antígeno de caxumba, 

optamos por submeter a preparação a um novo processo de biotinilação por 

detectarmos que na bula da preparação do antígeno original havia ureia. Este 
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componente poderia interferir na biotinilação por conter aminas e que 

provavelmente não teria sido inteiramente retirado em uma única cromatografia de 

exclusão molecular. Então, submetemos o antígeno mal biotinilado novamente a 

esta cromatografia e todo o processo de biotinilação, o que permitiu a marcação 

eficiente da proteína, embora diluída e sem quantidade suficiente para aplicação 

em sistemas de eletroforese e transferência de membrana. Esse processo foi 

eficiente e o antígeno de caxumba apresentou a mesma reatividade relativa (ug/ml) 

dos demais antígenos após nova biotinilação. 

A associação dos sinais pretendido permitiu definir as soluções de 

antígenos necessárias para o ensaio de identificação de IgG específica após 

captura por proteína A que será descrita a seguir, fixando-se as condições em 

250ng/ml de antígeno de rubéola, sarampo e T. gondii e 500ng/ml para antígeno de 

caxumba, numa condição de maior excesso de antígenos. As soluções foram 

preparadas em PBST adicionado de gelatina 0,1% para permitir mais bloqueio de 

reações inespecíficas. 

 

5.3.2 Padronização de ELISA de captura Proteína A com antígenos em soro 

 

ELISA de captura Proteína A foi inicialmente padronizado com soros 

previamente definidos como positivos e negativos, como descrito nos Materiais e 

Métodos. Esta técnica imunológica baseia-se no fato de que os anticorpos se ligam 

a proteína A pela porção Fc, previamente adsorvida no suporte sólido, expondo as 

frações Fab. Após lavagens, o complexo formado pela proteína A e IgG permite a 

ligação do antígeno que apresenta biotina e esta permite a ligação posterior do 

complexo avidina-peroxidase e revelação por TMB comercial.  
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A reação foi feita como descrito em Métodos com placas adsorvidas com 

5ug/ml de Proteína A, utilizando uma diluição 1/800 de soro. A seguir, as amostras 

foram incubadas com antígeno biotinilado na concentração definida na seção 

anterior, lavadas e finalmente reagidas com complexo avidina-peroxidase. Para 

revelação da peroxidase ligada ao complexo no suporte sólido, utilizamos TMB 

comercial de alta sensibilidade. Trabalhamos com controles intratestes em todos as 

reações, em que não foram apresentadas nenhuma reação com as amostras. A 

reação de ELISA captura Proteína A para soros previamente conhecidas foram 

ensaiadas da mesma forma como acima descrito.  

Para sarampo, como observado na Figura 19, notamos clara discriminação 

entre os soros positivos (50) e negativos (40) para o antígeno de sarampo. A 

sensibilidade do ensaio foi de 98% (I.C. 95% 89-99%) e a especificidade de 91% 

(I.C. 95% 79-96%) o que foi excelente, embora alguns falso positivos (1) e falso 

negativos (4) tenham ocorrido. Este fato pode ser explicado pela diminuição dos 

títulos de anticorpos de memória ao longo da vida, como observado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Resultados do teste imunoenzimático ELISA de captura Proteína A - 
Sarampo para amostras de soros previamente conhecidos.  
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* Controles referem-se apenas ao fundo causado pela reação do conjugado 
com o antígeno. A barra representa a média e o desvio padrão da amostra. 

 

Para o antígeno da caxumba, como podemos observar na Figura 26, a 

reatividade dos positivos foi menos intensa, embora com clara discriminação entre 

positivos e negativos. Utilizando o cut-off de dois desvios padrões, houve número 

maior de falso negativos (10), porém sem falso positivos, o que resultou em 

sensibilidade de 100% (I.C. 95% 91-100%) e especificidade de 80% (I.C. 95% 67-

89%). Este fato é relacionado a menor intensidade da reação e talvez a uma 

resposta menos eficiente quantitativamente à vacina, já que o critério de 

positividade era o de um adulto jovem com vacinação completa na infância.   

 

Figura 26 - Resultados do teste imunoenzimático ELISA de captura Proteína A - 
Caxumba para amostras de soros previamente conhecidos.  

* Controles referem-se apenas ao fundo causado pela reação do 
conjugado com o antígeno. A barra representa a média e o desvio 
padrão da amostra. 

 

Para o antígeno do vírus da Rubéola, podemos observar o resultado de 

nosso ensaio na Figura 27, em que notamos que as populações novamente foram 
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claramente distinguidas pelo ensaio, embora com maior fundo de positividade e 

entrecruzamento. As reações negativas de adultos vacinados podem ter sido 

causadas pela perda de anticorpos produzidos por uma imunização menos 

duradoura apesar da vacinação anterior. O teste apresentou uma sensibilidade de 

95% (I.C. 95% 85-99%) e uma especificidade de 83% (I.C. 95% 69-91%). O achado 

de falso positivos na fração de pools de negativos poderia ser explicada pela 

reação cruzada com outros antígenos virais de ocorrência nesta faixa etária.  

 

Figura 27 - Resultados do teste imunoenzimático ELISA de captura Proteína A - 
Rubéola para amostras de soros previamente conhecidos.  

* Controles referem-se apenas ao fundo causado pela reação do 
conjugado com o antígeno. A barra representa a média e o desvio 
padrão da amostra. 

 

Após padronização do ELISA de captura Proteína A - Soro, partimos para os 

testes das amostras pareadas de soro e saliva, visando determinar sua correlação 

e reatividade. Foram usadas amostras de soro (47) e saliva (47), como observado 

na Figura 28 a seguir.  
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Figura 28 - Amostras de soro e saliva pareadas em placa adsorvida com proteína A 
e com antígenos biotinilados.  

* O tipo de cada antígeno é expresso na parte superior do gráfico e a 
última coluna representa os controles de avidina-peroxidase e proteína 
A. As barras de erro representam a média e o desvio padrão de cada 
população estudada. 

 

Não houve diferença significativa quantitativa entre soro e saliva como fonte 

de IgG para os ensaios de captura de Proteína A, embora as médias dos soros 

tenham sido sempre discretamente maiores que as médias das salivas.  Assim, os 

resultados obtidos para soro e saliva, com os diferentes antígenos, são 

equivalentes, sendo capaz de detectar em todas as amostras de saliva, resultado 

similar às suas amostras de soro. 

A demonstração disto pode ser vista na Figura 29, em que aplicamos a 

correlação de Pearson entre os valores de ELISA de captura de Proteína A para 

soros e salivas pareados para cada um dos antígenos utilizados nos ensaios. 

Todas as reações apresentaram correlação significante entre soro e saliva, embora 

com menores correlações quando a frequência de positivos era maior, como no 

caso de sarampo.  

Esclarecemos que os valores de r2 são menores do que habitualmente, 

tendo em vista o fato de que estamos analisando somente pacientes positivos que 
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ofereceram soro e saliva, resultando em análise apenas de valores positivos entre 

si. Caso houvesse pacientes negativos doadores de saliva, isto forçaria valores 

mais elevados de r2 pela ausência de resultados negativos.  

Notamos também que a pior correlação foi para sarampo, mas estes 

resultados também mostram uma maior eficiência de positividade, como valores 

médios próximos de 2, ou seja, no limite superior do teste imunoenzimático. Cabe 

notar que, qualitativamente, não houve falsos negativos em saliva, todos os ensaios 

concordes entre si, embora com uma relação matemática não tão perfeita.  

 

Figura 29 - Correlação entre amostras de soro e saliva para antígenos do sarampo, 
caxumba, rubéola e T. gondii. 

 
Como podemos observar nosso teste de captura Proteína A, demonstrou 

boa correlação, p < 0,05 e p < 0,001 entre amostras de soro e saliva.  
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Após comprovar uma excelente correlação entre soro e saliva, para todos os 

antígenos, partimos para aplicação das 249 amostras de saliva dos estudantes, 

utilizando as dos universitários como controles positivos e o pool de soros 

negativos como controles negativos. No caso da toxoplasmose, foram utilizadas 

amostras de soros positivos ao invés das salivas dos universitários.   

Para avaliar a eficiência de nosso ensaio de captura por Proteína A e 

revelação com antígenos biotinilados, realizamos teste de reprodutibilidade, como 

observado a seguir. As amostras foram reensaiadas em dias e horários diferentes, 

utilizando uma preparação diferente de avidina-peroxidase. Como observado na 

Figura 30, há uma excelente correlação entre os ensaios com uma alta correlação. 

 

Figura 30 - Teste de reprodutibilidade ELISA Captura Proteína A para os quatro 
antígenos estudados.  

*A: Sarampo; B: Rubéola, C: Caxumba; D: Toxoplasmose.  O valor de r2 foi inserido em 
cada gráfico. A reta negra refere-se à reta de regressão entre os dois ensaios, e as 
linhas pontilhadas vermelhas representam o intervalo de confiança de 95%.    
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5.3.3 Curvas ROC 

 

Além de executarmos os testes de reprodutibilidade, havia a necessidade de 

estabelecer os valores de cut-off para uma análise qualitativa posterior dos 

resultados dos ensaios de captura de IgG específica por Proteína A para os 

antígenos utilizados. Para tanto, utilizamos, como soros positivos, os valores 

encontrados para saliva de voluntários positivos adultos e, como negativos, 

utilizamos os pools de soros de crianças, que são os representantes efetivos dos 

negativos para o nosso modelo.  

Estes resultados podem ser vistos na Figura 31 a seguir. Como podemos 

observar para sarampo e toxoplasmose, houve uma excelente discriminação entre 

os pontos e temos curvas quase perfeitas, sem interferência do observador sobre o 

resultado qualitativo esperado, fornecendo valores de cut-off perfeitamente 

definidos de 0,844 para sarampo e 1,635 para toxoplasmose. Já para os outros 

antígenos, optamos por fazer uma escolha dentro da faixa possível de escolha para 

a maior eficiência. Para o teste de IgG de caxumba, optamos pelo cut-off de 0,925, 

que resultava em um falso negativo e três falsos positivos, enquanto que para o 

teste de IgG da Rubéola, escolhemos um cut-off de 1,365, que resultava em cinco 

falsos negativos e dois falsos positivos. 

A partir da escolha do cut-off, é possível analisar nossa população de 

estudantes na Figura 32, tanto quanti quanto qualitativamente, como visto na 

Tabela 4. 
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Figura 31 -  Curva ROC. 

 

Após esta definição por curvas ROC e uma vez definidos os vários limiares 

ou cut-offs, pudemos determinar a sensibilidade téorica de cada um dos testes, 

utilizando as populadções definidas anteriormente, como visto na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Índices sorológicos para os limiares definidos a partir de curvas ROC 
para os ensaios de detecção de IgG específica em saliva, usando 
captura de proteina A.  

 
Índice Sarampo Caxumba Rubéola Toxoplasmose 

Sensibilidade 

(Int. conf. 95%) 

98,1% 

(89,9-99,9%) 

94,3% 

(84,6-98.4%) 

95,8% 

(86,2-99,2%) 

96,23% 

(87,3-99,3%) 

Especificidade 

(Int. conf. 95%) 

100% 

(95,1-100 %) 

98,6% 

(92,6-99,9%) 

93,6% 

(85,8–97,2%) 

100% 

(95-100%) 

Valor preditivo 

positivo 

(Int. conf. 95%) 

100% 

(93-100%) 

98% 

(89,7-99,9%) 

90,2% 

(79,2-95,7%) 

100% 

(93-100%) 

Valor preditivo 

negativo 

(Int. conf. 95%) 

98,7 

(92,8-99,9 %) 

96% 

(88,9-98,9 %) 

97,3% 

(90,8-99,5%) 

97,3% 

(90,8-99.5%) 

 

Intervalos de confiança determinados pelo teste de Wilson/Brown (Wilson, 

E. B. (1927). "Probable inference, the law of succession, and statistical inference". 

Journal of the American Statistical Association 22: 209–212. JSTOR 2276774.). 
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Figura 32 - Teste de ELISA Captura Proteína A placa 384 – 249 amostras de saliva 
escolares. 

* A - Ag. Sarampo, B – Ag. Caxumba, C – Ag. Rubéola e D – Ag. T. gondii. 
 

Os ensaios de determinação de especificidade de IgG por antígenos 

biotinilados, após captura de fase sólida com proteína A, demonstrou uma clara 

distinção entre salivas positivos e soros negativos para os quatro tipos de antígenos 

analisados. Isto permite inferir a prevalência destes anticorpos na população 

estudada de crianças pré-adolescentes. Na análise quantitativa da Figura 32, 

observamos uma excelente discriminação quantitativa entre os estudantes, 

utilizando a saliva como fonte de anticorpos. Podemos notar que para sarampo, os 
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estudantes mantiveram uma alta frequência de positividade para anticorpos IgG 

anti-sarampo, o que não ocorreu para os outros vírus, em que a positividade foi 

inferior com menor frequência de nível detectável de IGG específica (p<0,001). Não 

houve diferença de frequência de positividade entre rubéola e caxumba. Para a 

toxoplasmose, houve uma frequência bem menor de positivos entre os estudantes, 

sendo que não há porquê comparar esta infecção com as demais decorrentes de 

vacinação. Estes valores qualitativos podem ser observados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Frequência qualitativa de positividade em saliva de escolares no ensaio 
de captura de IgG específica por proteína A e reatividade com 
antígenos biotinilados.  

Doença Positivos Negativos 
% positivos 

(Int. Conf. 95%) 

Sarampo 241 8 
96,8% 

(93,8-98,4) 

Caxumba 143 106 
57,4% 

(51,2-64,4) 

Rubéola 147 102 
59% 

(52,8-65) 

Toxoplasmose 21 228 
8,4% 

(5,6-12,5) 

 

 



 

 

6	discussão	
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho, objetivamos descobrir a prevalência de anticorpos contra T. 

gondii e os antígenos da vacina tríplice viral em estudantes da cidade  de São 

Paulo. Abordá-los é uma tarefa complexa e experiências anteriores mal-sucedidas 

mostraram a necessidade de um grande respeito pelos direitos individuais e uma 

aproximação amigável com retorno dos resultados para os estudantes e para o 

pessoal das escolas.  

Nossa abordagem foi lenta e trabalhosa. Inicialmente, contactando as 

Diretorias Regionais de Ensino, sempre com respostas lentas e necessidade de 

reativação diuturna de contatos, até o convencimento para a realização do estudo. 

Após este convencimento das administrações superiores, havia a necessidade de 

interação com as diretorias das escolas, o que nos fez ver a necessidade de 

retribuição de alguma forma para o benefício da escola, caso contrário a adesão 

seria ainda mais prejudicada pela ausência de interesse das direções e 

professores.  

Isto nos levou a considerar a exposição itinerante como uma retribuição aos 

alunos e à escola. Inicialmente, a exposição visava ser apenas uma palestra 

apresentada pela candidata nas escolas, mas percebemos que este tipo de 

exposição não participativa não era motivadora para professores e funcionários das 

escolas. A possibilidade de uma exposição interativa foi possível com a evolução 

das apresentações do IMTSP durante as Semanas de Ciência e Tecnologia do 

CNPq, uma atividade de extensão veiculada com vídeos demonstrativos, mas 

também com participação efetiva do público.  
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Assim com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que 

financiou um extenso projeto para construção de uma exposição interativa 

itinerante sobre higiene e formas de transmissão de doenças, denominada “Contato 

com Tato”, possibilitou a abordagem do público-alvo.  

Este tipo de interação com estudantes tem se mostrado muito interessante, 

já executada pelo nosso grupo em ocasiões anteriores125, sempre com a 

preocupação de se evitar a coleta de sangue periférico. Esta atividade de coleta por 

punção de veia, em especial às sequenciais, leva a uma restrição importante de 

participação dos estudantes por serem um grupo protegido e, como em outros 

grupos, evitam este tipo de coleta159.  

A alternativa encontrada em situações semelhantes anteriores, por nosso 

grupo, foi a recuperação de coleta de saliva que contém quantidades variáveis de 

IgG.  

Para motivação de participação e da exposição, optamos por dividi-la em 

várias tendas itinerantes dentro da exposição, avançando em complexidade e risco 

de transmissão a cada passo de avanço dentro da estrutura. Esta fazia com que o 

participante entendesse as formas de transmissão e, de certa maneira, ajudava na 

interação de conhecimento sobre o projeto, corroborando com os termos de 

consentimento e assentimento utilizados no projeto.  

A participação de estudantes desta idade foi autorizada pelos pais na 

maioria das vezes quando encontrado, mas cerca de um terço deles foram 

refratários à participação dos filhos no estudo. Estima-se que 2/3 dos pais não 

chegaram a responder o TCLE, porque este não foi apresentado a eles pela escola, 

filhos ou pela indisponibilidade de tempo para a leitura do material apresentado. 

Esta taxa de adesão de leitura do TCLE é o maior entrave aos estudos em escolas, 

sendo que a maioria dos pais não tem tempo ou disponibilidade para ler o material.  



110 

Barbara Fialho Carvalho Sampaio 

Este comportamento de independência da criança do apoio parental para 

criação de uma mentalidade independente resulta em menor contato sobre os 

temas de ocorrência escolar entre responsáveis e alunos, embora este tipo de 

independência tem sido considerada benéfica para o desempenho acadêmico do 

aluno160. É possível que a participação baixa, em torno de 20% dos TCLEs 

submetidos à família, seja a grande maioria destes termos que não foram lidos ou 

avaliados. Uma estimativa mais razoável seria a de 66% de aceitação do estudo, 

uma vez conhecido o TCLE, baseada em estudos anteriores do grupo, com busca 

ativa de pais125.  

Assim, o número de TCLEs participantes esteve dentro do esperado para 

esta faixa etária. Interessante notar que cerca de 4% dos estudantes não quiseram 

participar do estudo apesar do consentimento dos responsáveis. Este tipo de 

participação no estudo é voluntária, apesar da ausência de coleta de sangue, o que 

mostra uma animosidade inerente do público às pesquisas científicas, em que não 

há uma relação direta com o benefício da mesma.  

Durante a exposição, havia uma maioria de meninas e atribuímos isto a três 

fatores: mais aderência das estudantes ao pedido de pesquisa, ou seja, pode ser 

que as meninas levaram mais o conhecimento do projeto a seus familiares do que 

os meninos, que consideravam o projeto menos atraente; mais frequência do 

gênero feminino na população estudantil, fato confirmado na cidade de São Paulo; 

e a feminilização da escola pública, que causa evasão dos meninos pelo ambiente 

“feminino”, indivíduos com pior rendimento escolar161. 

Quanto a cobertura vacinal de nossa população alvo, a opção de solicitar a 

carteira de vacinação foi excelente com recuperação alta, acima de 80% dos 

estudantes com comprovação vacinal por carteira de vacinação. Este instrumento é 

bastante confiável e a perda decorrente é menos intensa pela proximidade dos 

estudantes das épocas mais intensas do calendário vacinal. A maioria absoluta 



111 

Barbara Fialho Carvalho Sampaio 

estava com vacinação em dia, mas uma fração importante não teve vacinação 

completa, embora todos tenham tomado pelo menos uma dose da vacina. Este tipo 

de cobertura vacinal é o usual em São Paulo, um estado com grande cobertura - 

acima de 95%162. 

A população estudantil estudada apresentava riscos variados para a 

contaminação por T. gondii, tanto pela ingestão de carnes cruas quanto pela 

exposição ambiental a oocistos, mas a região das escolas, a zona oeste de São 

Paulo, tem índices sanitários excelentes, o que deve diminuir a transmissão desta 

doença163.  

A dieta moderna tem incluído vários alimentos de risco quando comidos 

crus, como quibe cru ou tartars, o que foi observado pela alta frequência do 

consumo pelos estudantes, quando referiam-se à ingestão deste tipo de alimento. A 

ingestão de carnes tem sido associada a surtos de toxoplasmose menores e mais 

rápidos de difícil identificação164, mas a atual qualidade da água em São Paulo e o 

crescente uso de água filtrada deve influenciar esta prevalência. Pela faixa etária e 

o tipo de atividades, o contato com o solo ainda é frequente no grupo, sendo um 

fator de risco adicional, mas disseminado na amostra.  

A exposição itinerante foi atraente e a maioria dos participantes, docentes, 

alunos e pessoal de apoio, trabalhou com muita felicidade no dia da exposição. 

Para se ter uma visão adequada e externa, foi feita uma pesquisa por terceiros que 

mostrou que a exposição havia sido um sucesso e a maioria das críticas recebidas 

era relativa ao tempo e à duração, pretendidas mais extensas pelos 

administradores da escola.  

Elaborar uma exposição itinerante e interativa foi um desafio vitorioso com 

muitas mãos, cérebros e financiamento. Relativamente barata, a ideia da exposição 

sempre foi de interação com experimentos individuais e conceitos de transmissão 

de doenças. Pelo apoio obtido, foi possível montar vídeos educativos com 
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participação de pessoas jovens e de mais reconhecimento pelo público, já que 

todos os agentes, durante a exposição, também apareciam nos vídeos e folders 

distribuídos.  

Como havia a exibição de vídeos na passagem dos alunos na fila, havia 

interação imediata deles com o pessoal da exposição. Esta experiência foi lucrativa 

para todos, porém demanda grande equipe e um trabalho intenso. Tivemos sorte e 

cooperação de todos, mas não recomendamos ações semelhantes durante um 

programa de pós-graduação.  

Uma vez coletadas e estocadas as salivas, conseguimos construir testes de 

detecção de anticorpos contra T. gondii e vírus vacinais. Como observado, as 

tentativas de reisolamento viral foram infrutíferas, resultando sistematicamente em 

isolamento de vírus vacinal do sarampo.  

Este sucesso com flavivírus levou a um período longo de testes para 

isolamento do vírus da caxumba, teoricamente, o mais prevalente na vacina e que 

não havia cepa viral para infecção de células nos laboratórios de saúde pública que 

trabalham com isolamento viral, apesar da aparente epidemia de caxumba em 

ocorrência em nossa cidade165. As inúmeras tentativas apenas reisolaram o vírus 

mais prevalente, o do sarampo, inclusive após colaboração com laboratórios mais 

competentes que o nosso.  

O antígeno natural do vírion era o nosso alvo, já que seria semelhante ao 

antígeno de T. gondii, purificado facilmente a partir de taquizoítos viáveis e que já 

havia sido objeto de nossa publicação86 e seria obtido a partir da própria vacina. 

Durante minha viagem para apresentação de resultados nos EUA, no Congresso 

da ASTMH, pude encontrar o Prof. Paul Rotta, do CDC/USA, por indicação do Prof. 

E. Durigon, ICB/USP, que mencionou a possiblidade de fornecimento da cepa 

vacinal de vírus da caxumba, concretizado apenas em 2018.  
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Sendo assim, na ausência de antígeno virais naturais e de livre acesso, 

utilizamos antígenos recombinantes comerciais disponíveis, sempre procurando 

antígenos de superfície dos vários vírus.  

Inicialmente, tínhamos proposto um ensaio multiplexado fluorescente de 

fase sólida para a detecção conjunta no mesmo poço de todos os anticorpos 

escolhidos. O tempo e a dificuldade de conjugação em quantidade e intensidade 

adequados foram problemas insolúveis. Isto nos obrigou a optar pelo modelo de 

biotinilação, experimentado anteriormente para detecção de anticorpos específicos 

para T. gondii86. A biotinilação foi extremamente eficiente para os antígenos 

recombinantes de sarampo e de rubéola, já na primeira tentativa, evidenciada tanto 

por diluição limitante como por western-blot.  

Para o antígeno da caxumba, a falha na biotinilação original foi considerada 

pelo fato deste antígeno recombinante ser menos solúvel e também ser utilizado 

ureia na preparação original, que impediu a biotinilação correta. A opção 

encontrada foi a biotinilação em soluções diluídas, após cromatografia de exclusão 

molecular para remover todos os contaminantes de baixo peso molecular, no que 

fomos bem-sucedidos, mas que impediu a execução do western-blot pela extrema 

diluição do antígeno biotinilado.   

Desta forma, todos os nossos antígenos apresentavam uma excelente 

marcação e permitiram a continuidade do desenvolvimento do ensaio. Numa 

primeira fase, demonstramos a capacidade do ensaio de captura de proteína A em 

revelar a IgG específica para cada antígeno advinda do soro, construída dentro da 

nossa amostra. Todos os antígenos biotinilados distinguiam perfeitamente amostras 

de soros positivos das de soro negativas com pouca ou alguma intersecção. Não 

apresentamos os dados de T. gondii por ter sido publicado anteriormente86. Este 

tipo de resultado é esperado pela atividade biológica da proteína A, que se liga ao 

FC de duas IgGs, apresentando ao antígeno, 4 FABs de ligação.  
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Como a proteína A tem peso molecular de 41KDa e liga ao substrato sólido 

por uma ligação, ela permite que duas moléculas de IgG se liguem ao substrato e 

exponham quatro FABs. Assim, uma ligação de 10ng de proteína A resulta na 

ligação de 90ng de IgG na placa aumentado em quase dez vezes a absorção do 

suporte sólido. Vários outros métodos químicos têm sido utilizados para aderir a 

IgG diretamente a suporte sólidos, como os utilizados em ressonância plasmônica e 

outros métodos de detecção166, mas a captura proposta neste estudo fornece 

comparativamente mais FABs para detecção específica, o que nos parece ideal 

para detecção de IgG específica e não captura de antígenos por monoclonais.  

Nossos dados foram igualmente eficientes e reprodutíveis para todos os 

antígenos. Inicialmente, os ensaios foram testados com soros, que tem excesso de 

IgG, enquanto a quantidade de IgG na saliva é bem menor86. o que poderia 

interferir no resultado. Como esperado, a reatividade da IgG da saliva foi muito 

similar à reatividade da IgG sérica, como comprovado em todos os nossos ensaios. 

Este resultado foi certamente relacionado diretamente ao uso de captura por 

Proteína A no suporte sólido, que uniformizou a oferta de IgG para reação com o 

antígeno biotinilado.   

Evidentemente, temos ainda uma complicação que é o uso de pool de soros 

negativos como controle negativo, já que este material fornece um sinal de fundo 

um pouco mais elevado que forneceria uma saliva negativa, como encontrado para 

T. gondii86. Independentemente deste problema, entretanto, todos os ensaios foram 

reprodutíveis tanto para soro como saliva como fonte de IgG para o ensaio.  

Existem muitas referências reportando a detecção de anticorpos em saliva, 

revistas por vários grupos167,168, mas a saliva é usada de forma pouco precisa em 

testes qualitativos e não na nossa abordagem quantitativa, que utilizou a captura de 

IgG por Proteína A.  
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Tivemos uma boa correlação entre saliva e sangue nos ensaios, mas esta 

certamente poderia ser melhor se tivéssemos saliva negativas para uso, quando 

provavelmente os dois ensaios seriam mais diretamente correlatos. Um outro 

problema é que temos uma amostra total da IgG presa no suporte sólido e não 

excesso de IgG disponível para anticorpos de diferentes afinidades competirem 

pelos mesmos antígenos, o que poderia dificultar a comparação entre estes 

ensaios.  

A saliva foi utilizada para a detecção de imunidade populacional na 

detecção de IgG contra sarampo, rubéola e hepatite C em 2001, mas o ensaio 

envolvia a reação direta do fluido oral em um ELISA comercial, sem a captura de 

IgG169, o que resultou em grande proporção de falso negativos, acima de 50% para 

hepatite C. O único ensaio de captura de IgG por proteína A para toxoplasmose é 

referente a uma pesquisa de mestrado anterior nossa86. 

A abordagem de captura de IgG, além de garantir uma quantidade uniforme 

de IgG, também diminuiu o risco de competição com outras imunoglobulinas mais 

frequentes na saliva, como a IgA, que poderia cooperar com os resultados falsos 

negativos pelo bloqueio da reação da IgG na presença de grandes títulos de IgA 

específica. A competição de anticorpos foi mencionada por autores, que 

trabalharam com sorologia de dengue em vários materiais biológicos170.  

A partir das curvas ROC, foi possível definir um cut-off para cada ensaio e 

então obter uma definição qualitativa de reagente “u” não reagente em amostra de 

saliva dos estudantes. Usando estes cut-offs, determinamos os índices sorológicos 

dos ensaios que mostraram índices próximos a 100% para a maioria das reações, 

apenas com valores de sensibilidade acima de 94% para caxumba e especificidade 

acima de 93% para rubéola. Estes índices sorológicos têm alto valor preditivo 

negativo, acima de 97% em todos os ensaios, o que pressupõe confiabilidade na 

ausência de anticorpos na saliva.  
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Nossos dados mostraram vários aspectos importantes da vacinação pela 

tríplice viral. O mais importante é que a cobertura vacinal para o sarampo no nosso 

grupo está relativamente mantida, enquanto que a proteção para rubéola e 

caxumba tem menor durabilidade com uma fração de ”suscetíveis” significante, o 

que explicaria os recentes surtos destas viroses em nosso meio, além da 

necessidade de doses vacinais adicionais na adolescência, medida sanitária 

importante para a prevenção da rubéola congênita171. 

Nossos dados corroboram alguns relatos na literatura de perda preferencial 

da imunidade contra caxumba e rubéola, antes da perda para o sarampo. Existem 

diferentes vírus de caxumba entre as vacinas com diferentes graus de eficiência172. 

O mercado mundial de vacina tríplice viral é controlado por empresas comerciais e 

poucos trabalhos de controle de qualidade foram efetuados. Numa revisão recente, 

Plotkin comenta vários aspectos da imunogenicidade concomitante das infecções 

virais preveníveis pela MMR. Existe uma correlação entre anticorpos e proteção 

para sarampo e rubéola, mas poucos estudos têm sido feitos com caxumba e, 

mesmo nesta revisão, não há relatos de testes de eficiência desta vacina18.  

Nossos estudos mostram que pode haver menor duração da proteção 

contra os dois vírus menos dominantes (rubéola e caxumba) na nossa população e 

a explicação é complexa para este fato. O vírus do sarampo, numa infecção 

natural, induz a uma grande imunossupressão do hospedeiro, como avaliação pela 

histologia do pulmão em crianças173. A vacina do sarampo parece afetar a 

imunidade dos vacinados, mas, aparentemente, em direção oposta, aumenta a 

resistência a infecções. Interessante notar que o desaparecimento da imunidade é 

relatado apenas em dois vírus secundários da vacina174, como o encontrado em 

nossa população.  

Não há reportes de um controle de qualidade constante sobre a preparação 

comercial da vacina e pode ser que possa ocorrer mais resistência ambiental do 
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vírus do sarampo, já que foi apenas sistematicamente isolado das preparações 

vacinais determinada, aqui, de forma empírica e anedótica. Então não é inesperado 

o esvaecimento da imunidade para os vírus secundários da vacina, tanto pela 

supremacia do vírus do sarampo e a evidente ausência de estudos prospectivos de 

longo prazo, mas reportes de curto prazo já têm demonstrado esse problema175. A 

necessidade de prevenção da síndrome da rubéola congênita tem sido a maior 

preocupação e obrigado a recomendar a revacinação na adolescência com a 

tríplice viral174, como tem sido feito em nosso estado176. 

Os surtos ressurgentes de doenças imunopreveníveis que foram 

controladas ou eliminadas vêm sendo observados em muitos contextos.  

Campanhas de vacinação podem evitar ou até mesmo controlar surtos, mas 

devem ser trabalhadas com considerável certeza, sendo que a vigilância, em tempo 

real, pode fornecer informações valiosas sobre a população em risco e quais 

seriam os principais alvos de vacinação para bloqueio de possíveis surtos. 

Entretanto, esbarramos nas limitações diagnósticas preventivas, uma vez que o 

ideal seria confirmar o estado imunológico de cada indivíduo, antes de uma 

revacinação desnecessária21. 

É importante reconhecer a possibilidade de surtos e epidemias recorrentes 

nesta fase de pós-eliminação e/ou aumento da imunidade populacional pela 

vacinação, havendo a necessidade de preparar um sistema de vigilância sensível 

para resposta de bloqueio mais efetiva. 

A vacinação contra o vírus da caxumba (vacina MMR) é rotineiramente 

realizada em mais de 120 países, o que possibilita a diminuição da incidência da 

doença. No entanto, a alteração da epidemiologia da caxumba através de surtos 

ainda são observadas em vários países, mesmo com sistemas de vacinação 

implementadas. Além disso, ocorreram surtos após o início da vacinação, mesmo 

em populações altamente vacinadas, como observado na Alemanha21. 
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A principal razão para isso é o declínio da imunidade, enquanto divergências 

genéticas de cepas de vacinas e tipo selvagem são uma questão ainda de 

discussão21. 

Embora o início da campanha de vacinação tenha resultado em uma baixa 

incidência, a idade dos indivíduos infectados aumentou, conforme mostrado por 

uma análise dos dados de notificação da Alemanha Oriental. Como a probabilidade 

de sofrer complicações aumenta em indivíduos mais velhos, a falta de vacinação 

aumenta o risco de complicações excessivas proporcionalmente, quando se vive 

em uma população vacinada.  

Ainda que o benefício de uma terceira dose de MMR seja temporariamente 

limitado, os autores acham que a aplicação de uma terceira dose em adolescentes 

pode ser apropriada para prevenir surtos de caxumba, já que os adultos jovens são 

mais afetados. Como mostrado anteriormente, na Alemanha, a segunda vacina 

MMR é aplicada no início da infância (idade de 15 a 23 meses). Portanto, na 

Alemanha, essa medida pode ser mais eficiente em comparação com os países 

nos quais os indivíduos são vacinados mais tarde21. 

A prevenção de caxumba continua sendo um problema não resolvido. As 

vacinas disponíveis são eficazes, mas a proteção que elas evocam diminui com o 

tempo. O uso de doses de reforço pode controlar os surtos, mas não é 

precisamente definido se elas podem preveni-los. O rápido declínio dos níveis de 

anticorpos pode limitar o impacto da introdução de uma terceira dose no esquema 

de imunização recomendado. Além disso, na maioria das áreas, cepas viróticas da 

caxumba, que são geneticamente diferentes daquelas incluídas nas vacinas, estão 

surgindo e isso pode favorecer a fuga da vacina. No entanto, também, para este 

problema, sua relevância real em favorecer o desenvolvimento de surtos não é 

definida com precisão.  
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As verdadeiras razões para o desenvolvimento de surtos de caxumba em 

pessoas com cobertura vacinal muito alta não são claramente compreendidas. O 

uso de uma dose de reforço ou a preparação de vacinas contendo os sorotipos 

emergentes são possíveis soluções, mas ambas apresentam algumas limitações. 

Outros estudos dedicados, principalmente, a melhorar nosso conhecimento da 

resposta imune às vacinas contra caxumba são necessários para que as efetivas 

contra esta doença de longo prazo possam ser preparadas e os surtos possam ser 

evitados177. 

Estudos epidemiológicos realizados na era pré-vacinação levaram à 

conclusão de que uma infecção natural do tipo selvagem tipicamente confere 

proteção ao longo da vida contra os vírus, embora casos de reinfecção tenham sido 

relatados. Intensificadores naturais devido à exposição contínua ao vírus circulante 

mantinha a proteção da população. Com a introdução da vacina MMR e a obtenção 

de uma alta cobertura de vacinação, os propulsores naturais foram 

significativamente reduzidos, e a proteção foi garantida apenas pela vacina.  

A ocorrência de surtos de caxumba e sarampo revelam as limitações da 

vacina MMR. Vários fatores foram sugeridos para explicar o aparecimento 

significativo de novos surtos. Alguns deles, como a diminuição da imunidade e do 

escape imunológico por cepas circulantes, são fortemente apoiados por dados 

epidemiológicos e de pesquisa. Alguns outros, como o declínio na cobertura de 

vacinas, podem ser facilmente desmascarados.  

Como já relatado, o limiar de imunidade de rebanho é estimado em 75-86%, 

6 e a maioria dos surtos ocorreu em áreas geográficas onde a cobertura vacinal 

contra caxumba foi maior178-180. No entanto, a contribuição de cada fator não é 

precisamente definida, e essa incerteza tem causado problemas para definir as 

melhores estratégias para reduzir ou eliminar os surtos. 
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Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, de 2014 a 2017, houve um 

predomínio absoluto no número de casos na faixa etária de 10 a 29 anos (64,3%), 

apresentando ainda um leve predomínio (56,25%) de casos no sexo feminino§. 

Geralmente, a vacina MMR de duas doses pode proteger os indivíduos por 

toda a vida, no entanto, alguns surtos estão acontecendo em estudantes 

vacinados181. Alguns autores sugerem que estes surtos acometem esses indivíduos 

devido a exposições intensas entre os mesmos, uma vez que o “enclausuramento 

escolar” facilitaram a transmissão e superaram a proteção induzida por vacinas 

nesses, mesmo em população vacinada com a MMR de duas doses171. 

Alguns autores indicam que os surtos recorrentes de caxumba podem estar 

correlacionados a genótipos diferentes, entre o vírus circulando com o vírus 

vacinal182. 

Os surtos ressurgentes de doenças infeciosas, como no caso da caxumba e 

sarampo, não podem ser tratados como um problema que acometerá somente 

crianças, devendo ser um sinal de alerta para a população mais velha, devido ao 

tempo de decaimento dos anti-corpos vacinais de proteção183-184. 

Nossa abordagem foi eficiente em todos os aspectos, desde a exposição 

itinerante ao uso de saliva. Com isso, conseguimos desenvolver ensaios confiáveis 

para a determinação da proteção vacinal de estudantes e na prevenção da 

toxoplasmose.  

Com nossos resultados, podemos indicar medidas adequadas de saúde 

pública, como revacinação em caso de perda da imunidade vacinal, podendo ser 

detectada por uma técnica não invasiva.  

                                                
§ São Paulo (Município) Boletim surtos de caxumba [internet]. São Paulo; PMSP. 2017. 
[citado em 2018 Set 23].] Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/informe_semanal_de_
surtos_de_caxumba_se_4_2017_1486721548.pdf 
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Desta maneira, estudos epidemiológicos e de controle vacinal, por meio de 

testes imunológicos não invasivos, podem ser utilizados como medidas adequadas 

de saúde pública, como a revacinação, as quais podem ser adequadamente 

planejadas. 



 

 

7	conclusões	
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7 CONCLUSÕES 

7.1 Geral  

 

 

O uso de saliva permitiu determinar a prevalência de anticorpos contra os 

vírus da vacina tríplice viral e da toxoplasmose em estudantes da cidade de São 

Paulo. 

 

7.2 Específicas 

 
a) Exposições interativas são um importante auxiliar no estímulo de estudantes 

para a participação em projetos de pesquisa; 

b) Ensaios de determinação de IgG específica por captura na fase sólida, 

usando Proteína A, são eficientes e reprodutíveis; 

c) Saliva pode ser usada neste tipo de ensaio e demonstra qualidade similar ao 

soro, como fonte de anticorpos; 

d) A prevalência de anticorpos específicos para sarampo foi maior que a 

prevalência para os dois outros vírus da vacina tríplice viral;  

e) A prevalência da toxoplasmose humana é baixa (<10%) na população 

estudada.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Protocolo de Intenções com a Diretoria de Ensino Centro Oeste 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
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ANEXO 2 -  Folder Educacional - Tríplice Viral 
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ANEXO 3 - Folder Educacional - Toxoplasmose 
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ANEXO 4 - Folder Educacional – DST Sífilis 
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ANEXO 5 - Folder Educacional – DST Herpes 
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ANEXO 6 - Folder Educacional – DST AIDS 
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ANEXO 7 - Folder Educacional – DST HPV 
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ANEXO 8 - Folder Educacional - Influenza 
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ANEXO 9 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE MEDICINA DE SÃO PAULO 

Laboratório de Protozoologia 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470, 1ºandar 

CEP 05403-000 – São Paulo – Brasil 
Telefone(55-11)3061-7010/7015  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Maiores de 18 anos) 
 
ESTUDO: PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-VÍRUS DO SARAMPO, 
RUBÉOLA, CAXUMBA E TOXOPLASMA GONDII EM SALIVA DE ESCOLARES 
E UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO  
 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para 

nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a 

você.  

 
Eu,______________________________________________________, portador da 

Cédula de identidade, RG ______________________, e inscrito no 

CPF/MF_______________ nascido(a) em _____ / _____ /_______ , abaixo 

assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como 

voluntário(a) do estudo “Pesquisa de anticorpos IgG antivírus do sarampo, 
rubéola, caxumba e Toxoplasma gondii em saliva de escolares e 
universitários da cidade de São Paulo”  

Eu _____________________________________ , declaro que obtive todas as 

informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às 

dúvidas por mim apresentadas.  

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir novas técnicas 

de diagnóstico da doença denominada “Sarampo, Rubéola, Caxumba e 

Toxoplasmose”; 

II) Serão feitas uma coleta de 5 ml. de saliva no período/intervalo 

de..1/1..(dias/meses); 
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III) Essa(s) coleta(s) serão feitas apenas para este estudo e em nada 

influenciará (influenciarão) o meu tratamento; não vai (vão) me curar; não vai (vão) 

me causar nenhum problema; 

IV) A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um 

tratamento, bem como não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação 

aos procedimentos médico-clínico-terapêuticos efetuados com o estudo; 

V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar 

físico. Não virá interferir no atendimento ou tratamento médico; 

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados; 

VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos 

resultados, ao final desta pesquisa 

             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

             (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

IX) Concordo que o material poderá ser utilizado em outros projetos desde que 

autorizado pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta 

pesquisa. 

(   ) Sim         ou       (    ) Não 

 

São Paulo,         de                              2013. 

 
Responsável   ______________________________________________ 

 

 

Testemunha 1:   _______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 
Testemunha 2:  ________________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

Responsável pelo Projeto: _________________________________________ 

         Dr. Heitor Franco de Andrade Jr. CRM nº 24325
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE MEDICINA DE SÃO PAULO 

Laboratório de Protozoologia 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470, 1ºandar 

CEP 05403-000 – São Paulo – Brasil 
Telefone(55-11)3061-7010/7015  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Menores de 18 anos) 
ESTUDO: PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-VÍRUS DO SARAMPO, 
RUBÉOLA, CAXUMBA E TOXOPLASMA GONDII EM SALIVA DE ESCOLARES 
E UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO  
 

 

Seu filho está sendo convidado a participar do presente estudo. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos (ou estaremos) fazendo. Leia atentamente. 

Caso tenha dúvidas, teremos prazer em esclarecê-las. Se concordar, o 

documento será assinado e só então daremos início ao estudo. Sua colaboração 

será, útil importante para nós. Mas, se quiser desistir a qualquer momento, isto não 

causará nenhum prejuízo, nem a você, nem ao(à) seu(sua) filho(a). 

Eu                                                                             , RG                   , abaixo 

assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade que meu(minha) 

filho(a)____________________________, nascido(a) em    /   /   , seja voluntário do 

estudo “Pesquisa de anticorpos IgG anti-vírus do sarampo, rubéola, caxumba 
e Toxoplasma gondii em saliva de escolares e universitários da cidade de São 
Paulo”. Declaro que obtive todas as informações necessárias e que todas as 

minhas dúvidas foram esclarecidas. 

 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir novas técnicas 

de diagnóstico da doença denominada “Sarampo, Rubéola, Caxumba e 

Toxoplasmose”; 

II) Serão feitas uma coleta de 5 ml. de saliva no período/intervalo 

de..1/1..(dias/meses ); 
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III) Essa(s) coleta(s) serão feitas apenas para este estudo e em nada 

influenciará (influenciarão) o meu tratamento; não vai (vão) me curar; não vai (vão) 

me causar nenhum problema; 

IV) A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um 

tratamento, bem como não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação 

aos procedimentos médico-clínico-terapêuticos efetuados com o estudo; 

V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar 

físico. Não virá interferir no atendimento ou tratamento médico; 

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados; 

VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos 

resultados, ao final desta pesquisa 

             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

             (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

IX) Concordo que o material poderá ser utilizado em outros projetos desde que 

autorizado pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta 

pesquisa. 

(   ) Sim         ou       (    ) Não 

 

São Paulo,         de                            de   2013. 

 
Responsável   ______________________________________________ 

 

 

Testemunha 1:   _______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 
Testemunha 2:  ________________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

Responsável pelo Projeto: _________________________________________ 

         Dr. Heitor Franco de Andrade Jr. CRM nº 24325 
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ANEXO 10 - Termo de Assentimento Assentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 
ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTUDO: PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-VÍRUS DO SARAMPO, 

RUBÉOLA, CAXUMBA E TOXOPLASMA GONDII EM SALIVA DE ESCOLARES E 

UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos 

desta coleta de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei fazer novas perguntas, e o meu responsável poderá 

mudar a decisão de eu participar se ele quiser. Tendo a autorização do meu 

responsável já assinada, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. 

Recebi uma cópia deste termo e me foi dada a chance de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

 

(   ) SIM    OU     (   ) NÃO 

 

 

São Paulo, ____ de ______________ de 20____ . 


