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R E S U M O

De 3464 migrantes em trânsito por São Paulo, de dezembro de 1970 a dezembro
de 1971, foram obtidas informações sobre dados demográficos e econômico-so¬
ciais, tendo sido titulados os níveis de antitoxina tetânica dos soros pela Reação
de Hemaglutinação Indireta.
Em 25 soros selecionados, com diferentes níveis
de antitoxina tetânica pela reação de hemaglutinação indireta, foram dosados os
títulos de antitoxina tetânica pela reação de neutralização "in vivo". A correlação entre os títulos dos soros por ambos os métodos, feita pela análise de regressão, mostrou que a reação de hemaglutinação indireta apresenta baixo poder
preditivo (47%), mas corresponde a uma técnica adequada nos estudos de inquéritos populacionais, considerando-se sua alta sensibilidade, fácil execução e baixo custo. A ausência de antitoxina circulante em 55,5% do grupo em estudo, associada à pequena proporção de títulos considerados protetores em 1% da' população total e em 0,3% da população de mulheres de 15 a 44 anos — "grupo de
risco especial" — explicam os altos índices de morbidade e mortalidade devidos
ao tétano em nosso meio, revelando a precariedade da organização dos serviços
de Saúde Pública.

I N T R O D U Ç Ã O

Nos países subdesenvolvidos, apesar da possibilidade de controle do tétano através de imunização ativa, os índices de mortalidade e letalidade permanecem elevados, em conseqüência, principalmente, da não-utilização deste recurso de forma adequada.
Em nosso meio, pouco se conhece a respeito dos níveis de proteção da população contra o tétano 11,16,35,36,37. NÓ entanto, a partir dos
coeficientes de morbidade e mortalidade, podese inferir que não sejam muito significativos.
Numerosas investigações têm sido realizadas 4,11,15,16,22,27,28,36,37 para avaliar tanto a prevalência de antitoxina tetânica em vários grupos
(1)

populacionais, como a resposta a vários toxóides, aplicados em diferentes esquemas de vacinação.
Na seleção da técnica mais adequada para
a dosagem de antitoxina tetânica em grandes
grupos, devem ser considerados, ao lado da especificidade, a sensibilidade e a reprodutibilidade, como também a facilidade de execução e o
baixo custo.
O método de referência para detecção e
quantificação de antitoxina tetânica é a técnica
de neutralização "in vivo". A reação de neutralização é um método específico e preciso, que
requer experiência e grande número de ani-
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mais . - ; além de envolver, como fatores importantes na titulação, a toxina empregada, a
raça e o número de animais utilizados, a via
de inoculação, a temperatura, o intervalo de observação dos animais e o critério de leitura dos
resultados . A reação de neutralização é muito cara e trabalhosa, mas todos os métodos "in
vitro" são geralmente menos específicos que a
soroneutralização "in v i v o " , e o problema
principal consiste em estabelecer uma boa correlação entre ambas as reações.

do(s) município(s) onde o migrante viveu e o
tempo de permanência do entrevistado em cada local. Aos chefes de família e aos migrantes
"isolados", adicionalmente, foram solicitados
dados sobre renda diária, profissão, condições
do piso da casa e presença de instalações sanitárias na última habitação, além dos nomes
do município e do estado a que se destinavam.
Não foi considerada a história de vacinação
antitetânica prévia, pela dificuldade na obtenção de dados fidedignos.

Dentre os inúmeros métodos "in vitro", a
reação de hemaglutinação indireta - . oferece
as vantagens de aita sensibilidade e especificidade, reprodutibilidade dos resultados, simplicidade técnica, possibilidade de dosagem simultânea de grande número de soros, baixo custo,
economia de tempo e material, sendo adequada
a inquéritos soroepidemiológicos em larga escala.

Colheita de sangue — A amostra de sangue
(15 ml) foi colhida por punção venosa e após
retração do coágulo, armazenada a -20°C em 5
alíquotas, para posterior análise laboratorial.
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N o presente trabalho nos propomos a estabelecer a correlação entre os títulos de antitoxina tetânica pelas reações de hemaglutinação
indireta e neutralização, para caracterizar a
imunidade ao tétano em um grupo de migrantes internos em São Paulo.
MATERIAL E MÉTODO
O grupo em estudo foi constituído por migrantes internos, em trânsito por São Paulo e
recém-chegados de vários estados do Brasil.

Os níveis de antitoxina tetânica foram titulados em 3464 amostras de soros pela reação de
hemaglutinação indireta. Foi também realizada a reação de neutralização "in vivo" em 25
soros, para estabelecimento de correlação entre
ambas as técnicas. Para obtenção dos 25 soros
foram selecionados do subgrupo de mulheres
migrantes de 15 a 44 anos — "grupo de risco
especial" — 20 amostras com diferentes resultados sorológicos de antitoxina tetânica pela reação de hemaglutinação indireta, e, paralelamente, 5 soros de pessoas, independentes da população em estudo, com história prévia de vacinação antitetânica, para se garantir dosagens
com altos títulos de antitoxina tetânica.

Da população total de 5238 migrantes, foi
coletado soro de 3464 pessoas (66,1%), nos
quais foram dosados níveis de antitoxina tetânica. Foram excluídos 1774 migrantes, devidos
a dificuldades na coleta de sangue (crianças),
além de perda acidental, hemólise e contaminação do material.

Reação de Hemaglutinação Indireta (R.H.I.)
— A R.H.I. foi realizada segundo técnica utilizada no Instituto de Medicina Tropical de São
Paulo (Microtécnica de hemaglutinação em placas plásticas de fundo em V, segundo recomendações de L.A. Tarassevic, St. C. Institute for
Medicai Biological Preparations, Ministry of
Health, U . S . S . R . ) . Hemácias de carneiro formolizadas, taninizadas e estabilizadas com soro
normal de coelho a 1% foram sensibilizadas
com toxóide tetânico. A análise foi feita com
soros não diluídos e soros diluídos na relação
1:2, 1:4, 1:8 até 1:512. Utilizou-se como referência o Soro Padrão Internacional (O.M.S.),
contendo 4 U . I . / m l , a partir do qual se fez a
conversão dos resultados de hemaglutinação
para U.iyml.

Coleta de dados — Através de entrevistas
foram colhidas informações sobre posição no
grupo familiar, idade, sexo, cor de pele, grau de
escolaridade, local e zona de nascimento, nome

Reação de Neutralização (R.N.) — As 25
amostras de soro foram dosadas pela R . N . "in
vivo", segundo técnica utilizada no Serviço de
Toxinas e Anatoxinas do Instituto Butantan de

A coleta de dados foi feita no Centro de
Triagem e Encaminhamento de Migrantes Internos em São Paulo, no período de dezembro
de 1970 a dezembro de 1971 (pesquisa conjunta
do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Ü.S.P., com subvenção
da P.A.P.E.S.P., sobre Doenças de Chagas , Esquistossomose, Difteria e T é t a n o ) .
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São Paulo 2«. Foram estabelecidos os seguintes
procedimentos:
a) Toxina — Toxina tetânica padrão concentrada, em pó, do Instituto Butantan de São
Paulo (partida 75/1), diluída em solução de proteose-peptona; b ) Antitoxina — Antitoxina tetânica internacional da O.M.S. com 5 U.L/ml; c ) ;
Camundongos — Camundongos albinos da variedade "SWISS", procedentes da colônia do
Biotério Central da Faculdade de Medicina da
U . S . P . , independentes de sexo, com peso de 17
a 20 g; d ) Dose Mínima Mortal: Estabeleceu-se
a D . M . M . desta toxina frente aos camundongos
do Biotério da F . M . U . S . P . , onde foram utilizadas 10 diluições, com 6 camundongos para
cada diluição; e) Determinação do limite-morte
para 10 camundongos (Lf/10): — Estabeleceu-se,
posteriormente, o L f da toxina tetânica do
Instituto Butantan frente ao soro padrão da
O . M . S . para camundongos do Biotério da
F . M . U . S . P . , sendo este equivalente a 0,0023
mg/10 cam.; f ) Titulação dos soros — Para a
titulação de cada soro foram utilizadas 4 diluições (1:10; 1:100; 1:1000 e 1:5000) frente a doses constantes da toxina-teste e usados 4 camundongos para cada diluição do soro. A mistura soro-toxina, após permanecer uma hora à
temperatura ambiente, era inoculada (0,4 m l ) ,
intraperitonealmente, nos camundongos.

0,015; 0,031; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; exceção feita para os títulos iguais a 1,0; 2,0 e 4,0, que foram agrupados ( § 1,0).
A variável cor da pele foi dicotomizada em
branca e não branca. Considerou-se, apenas, 3
grupos de idade ( < 5 anos, 5 a 14 anos e 15
anos em diante).
Criou se, em bases às variáveis piso da casa
e instalações sanitárias, uma nova variável chamada — tipo de habitação — com 4 categorias:
a) piso de barro ou areia sem instalações sanitárias; b ) piso de barro ou areia com instalações sanitárias; c ) piso de tijolo ou cimento ou
madeira sem instalações sanitárias e d ) piso de
tijolo ou cimento ou madeira com instalações
sanitárias.
A análise foi feita a partir de um modelo
saturado, já que visava, essencialmente, estudar
as associações marginais e parciais de títulos
da R.H.I. com as demais variáveis e não se procurava a adequação de um modelo preditivo.
Para se estudar o grau de relação linear entre a R.H.I. e a R.N. foram tomados os logaritmos neperianos dos títulos nas duas reações e
estimada a reta de regressão de Y (R.H.I.) em
X (R.N.) pelo procedimento dos mínimos quadrados .
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Os animais, após inoculação, foram observados por um período de 5 dias, em horários predeterminados, quanto a óbitos e sintomas de
tétano. O experimento era considerado válido
quando 50% dos camundongos testados com toxina-soro padrão internacional apresentavam
óbito às 96 horas, na diluição equivalente a 0,01
U . I . / m l . Os 25 soros foram numerados e sorteados, ao acaso, sendo dosados 5 em cada experimento, sempre comparados com o soro padrão da O . M . S .

RESULTADOS
I.

Caracterização dos migrantes internos

O grupo utilizado para titulação de antitoxina tetânica era constituído por 3464 pessoas
(Tabela I ) .

Análise estatística — Visando analisar a associação entre títulos da R.H.I. e as variáveis
idade, sexo, cor da pele, piso da casa e presença
de instalações sanitárias, os dados foram analisados segundo um modelo log-linear , isto é,
os logaritmos das freqüências esperadas foram
admitidos como sendo funções lineares destes
parâmetros e respectivas interações.
2

Para fins de análise, a variável R.H.I. para
titulação de antitoxina tetânica foi considerada
conforme as categorias (em U . I . / m l ) ; negativa;

Quanto à variável sexo, o sexo masculino
apareceu em 53,5% dos casos e em relação à
faixa etária houve uma predominância dos gru-

pos de 1 a 34 anos (81,4%), coniorme Tabela
I I . Quanto à cor da pele, houve predominância
da parda (51,9%), seguida da branca (41,4%).

Pelos resultados da dosagem de antitoxina
tetânica pela R.H.I. observa-se (Tabela I I I ) a
existência de 1921 pessoas (55,5%) com títulos
negativos, sendo que 4,1% apresentam títulos
maiores do que 0,25 U.I./ml e apenas 1% (33
casos) apresentam títulos maiores ou iguais a
1,0 U . I . / m l .

Em relação ao grau de escolaridade, as condições revelaram-se extremamente precárias,
visto que 1841 pessoas maiores de 7 anos
(65,8%) eram analfabetas e apenas 120 (4,3%)
possuiam o curso primário completo.
A situação quanto ao piso da casa mostrou
que 1955 pessoas (59,4%) habitavam em casas
com piso de barro ou areia e 62,7% não possuíam instalações sanitárias; sendo que, das
1228 pessoas que possuíam instalações sanitárias, apenas 159 das instalações situavam-se dentro da casa.
A distribuição do tipo de atividade profissional exercida pelos chefes de família e os migrantes "isolados" mostrou que 870 (81,4%)
dedicavam-se a atividades do setor primário
(lavoura); 78 (7,3%) ao setor secundário (indústria) e 121 (11,3%) ao setor terciário (serviços).
Em relação à renda familiar mensal notou-se
que 49,9% recebiam uma renda inferior ao menor salário mínimo do País, na época, e 73,1%
recebiam até 1 ( u m ) salário mínimo.
Os Estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais e São Paulo são os predominantes quanto aos locais de nascimento, sendo que
2724 pessoas (79,2%) nasceram em zona rural.
Em relação ao conjunto de estados para os
quais os migrantes se destinavam, São Paulo e
Paraná, juntos, corresponderam aos objetivos
de 2494 migrantes (80,8%), enquanto os demais
(19,2%) se dirigiam a 18 áreas diferentes.
II.

Níveis de antitoxina tetânica no grupo de
migrantes internos

Em relação ao sexo, observa-se títulos negativos à R.H.I. em 57,1% no sexo masculino e
53,6% no sexo feminino.
Na distribuição percentual dos títulos de
antitoxina tetânica por faixa etária (Tabela
I V ) , observa-se nas idades de 1 a 4 anos e de
5 a 15 anos uma menor tendência de títulos
negativos à sorologia (49,1% e 49,9%, respectivamente). Nota-se também títulos maiores ou
iguais a 1,0 U . I . / m l em 2% dos casos na faixa
etária de 5 a 14 anos (total de 17 casos), correspondentes a cerca de 50% dos casos destes
títulos sorológicos.
A distribuição dos níveis de antitoxina tetânica entre mulheres de 15 a 44 anos (grupo
em idade reprodutiva, portanto, fonte potencial
de tétano neo-natal) mostra resultados sorológicos negativos em 56,4% dos casos, havendo
apenas 3 casos (0,7%) com títulos maiores ou
iguais a 1,0 U . I / m l na faixa etária de 15 a 24
anos (Tabela V ) .
Em relação à cor da pele, observou-se entre
os de cor preta resultados com títulos sorológicos negativos em 60,2%.
Quanto à distribuição percentual dos níveis
sorológicos pelo grau de escolaridade, nota-se

presença de títulos negativos nos com curso
primário completo em 61,7% dos casos, e apenas 27,3% nos com curso secundário.
Observou-se resultados sorológicos negativos em 59,8% dos indivíduos quando o piso da
casa é de barro ou areia; passando para 53,6%
quando é de tijolo, a 48,4% quando é de cimento e 42,4% quando é de madeira. Esta mesma
tendência foi observada em relação à presença de instalações sanitárias: títulos negativos
em 59,2% dos casos sem instalações sanitárias,
passando a 49,9% quando há instalação sanitária externa, e a apenas 40,2% na presença de
instalação sanitária interna.
As associações marginais, de interesse, que
foram significantes ao nível de 5% dizem respeito às associações entre título de antitoxina
tetânica pela R.H.I. e: a) tipo de habitação —

piso de barro ou areia, sem instalações sanitárias, com títulos sorológicos negativos; e b )
com idade: cerca de 50% dos títulos maiores ou
iguais a 1,0 U.I./ml na faixa etária de 5 a 14
anos; títulos sorológicos negativos com menor
predomínio na faixa etária de 1 a 14 anos, e
maior predomínio de 45 anos ou mais. Em termos de associação parcial estas duas variáveis
citadas se mostram significantemente associadas (x = 94,43 g.l. = 21 para Habitação x Sorologia e x = 130,52 g.l. = 14 para Idade x Sorologia).
2

2

Os níveis de antitoxina tetânica dosados
pelas R . H . I . e R . N . em 25 soros (Tabela V I )
foram trabalhados, visando-se o grau de relação linear entre ambas as reações. A reta de
regressão encontrada foi igual a Y — 2,9018 +
1,0325X com um coeficiente de determinação

igual a 47%. Vale ressaltar que um teste de
adequação de uma equação do 1.° graíf mostrou
que este modelo é satisfatório (F = 1,04 g.l.
= 1;22 P = 0,3189).
Os títulos neutralizantes considerados protetores contra o tétano
0,01 U . I / m l ) só o
foram em 5 dos 25 soros dosados tanto pela
R.N., como pela R.H.I. (Tabela V I ) , todos os 5
com títulos hemaglutinantes maiores ou iguais
a 0,5 U.I./ml.
A análise estatística dos 25 soros dosados
por ambos os métodos mostrou que os níveis
considerados protetores pela R.H.I. ( Y ) baseados na R.N. ( X ) foram em torno de 2,9 U J / m l
± 1 diluição, o que corresponderia a cerca de
1% (33/3464 casos) da população em estudo
(conforme Tabela I I I ) .
DISCUSSÃO
Na caracterização da imunidade para o
tétano no grupo de migrantes internos em São
Paulo revelou-se a baixa proteção da população
analisada, a se deduzir pelos altos índices de
soros sem antitoxina circulante detectável pela
R.H.I. (55,5%) e a baixa freqüência (1,0%) de
soros com títulos sabidamente protetores —
1,0 a 4,0 U.I./ml (Tabela I I I ) .

imunização artificial, sugerindo menos a interferência da imunidade natural adquirida.
Os títulos intermediários — 0,015 a 0,5 U . I . /
mi pela R.H.I. (Tabela I I I ) — ocorreram em
43,5% dos migrantes, podendo provavelmente
serem explicados pela presença de aglutininas
inespecíficas da classe I g M . ou por antitoxina tetânica adquirida naturalmente através de
infecções subclínicas *.
M
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Algumas variáveis que poderiam influenciar
a titulação de antitoxina tetânica devem ser
consideradas 6,13,14,15,20,28,29; nível do Lf da titulação da toxina na R.N.; avidez da toxina e
do anticorpo; natureza e classe do anticorpo;
impureza do antígeno imunizante ou sensibilizante; diferentes capacidades sensibilizantes entre hemácias frescas e formolizadas; tempo de
armazenamento, afetando a avidez do anticorpo pelas hemácias sensibilizadas.
Deve ser considerada também a possibilidade de sensibilização do sistema imune por
antígeno tetânico, sem demonstração de títulos
protetores de antitoxina ( § 0,01 U . L / m l ) no
sangue periférico; isto significaria, sob certas
circunstâncias, que pessoas não imunes (títulos
< 0,01 U.I./ml) poderiam ser consideradas como sensibilizadas (células de memória tanto do
setor B, como T ) , mas não protegidas .
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A predominancia de cerca de 50% dos soros
títulos pela R.H.I. maiores ou iguais a 1,0 U . I . /
ml na faixa etária de 5 a 14 anos, onde se nota
também uma menor predominancia de soros negativos (49,9%), poderiam ser decorrentes de

Observamos variações acentuadas entre títulos hemaglutinantes e neutralizantes de soros
individuais, semelhantes às descritas por outros
pesquisadores 15,19,28,30.
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NEWELL & c o l . relatam o encontro de
baixa correlação entre títulos obtidos pela
R.H.I. e R.N., sendo tal observação mais evidente nos grupos de mulheres imunizadas com
uma só dose de toxóide ou sem imunização,
ou seja, em grupos com baixos títulos de anticorpos, semelhantes à amostra populacional ora
em estudo. Dois mecanismos poderiam ser responsáveis por tal discrepância I 4 , i 5 , i 9 , 2 8 presença de aglutininas inespecíficas da classe I g M
do soro humano normal; diminuição da razão
R.H.I./R.N. com aumento do número de injeções do toxóide tetânico sugere que um componente do mecanismo da R . H . I . seja determinado pela presença de anticorpo I g M específico, que contribui muito para a positividade
da R . H . I . , mas com baixa capacidade de neutralizar a toxina tetânica.
:
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HARDEGREE & c o l . após imunização de
mulheres grávidas da Nova Guiné, com diferentes toxóides, notaram diferentes coeficientes de correlação na comparação dos títulos
de antitoxina tetânica da R.H.I. e R.N., variando desde r = 0,24 a r = 0,62.
No estudo da correlação entre títulos hemaglutinantes e neutralizantes o coeficiente de
correlação ( r ) não é um bom índice de concordância e, a R.H.I., em nosso trabalho, apresenta baixo poder preditivo (47%), semelhante aos
achados de HARDEGREE & c o l A Uma melhor
correlação entre R.H.I. e R.N. é obtida, quando
se trabalha com altos títulos de antitoxina tetânica circulante ",20,29.
A R.H.I. corresponde à técnica mais adequada nos estudos de inquéritos populacionais pela
alta sensibilidade, fácil execução e baixo custo,
mas novas tentativas devem ser utilizadas, por
exemplo, com a troca de hemácias de carneiro
por hemácias de peru 14,20,29 q
t
muito sua sensibilidade, além do tratamento
prévio do soro a ser testado com 2-mercaptoetanol , visando eliminar reações decorrentes
da presença de aglutininas inespecíficas da classe I g M . Outras técnicas "in vitro" , , devem
ser adequadamente testadas para a obtenção
de uma melhor reprodutibilidade na R.N.
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à pequena proporção de títulos considerados
protetores — 0,5% da população total na faixa
etária de 5 a 14 anos e 0,3% da população de
mulheres de 15 a 44 anos ("população de risco
especial") — revelam a precariedade de organização dos serviços básicos de Saúde Pública.
Condições de vida e situação de saúde estão, com efeito, profundamente interligadas e
relacionadas com as características sociais, econômicas e políticas, das sociedades no tempo
e no espaço. As condições de salário, de alimentação, de moradia, de transportes, de lazer
e de produções intelectuais são fatores importantes no nível de saúde das comunidades da
sociedade . O nível sócio-econômico é fator importante no determinismo do tétano, influindo,
decisivamente nos índices de morbidade, mortalidade e letalidade 3 , 3 3 , 3 5 . A partir deste século
tem diminuído a taxa de morbidade e mortalidade por tétano nos países denominados desenvolvidos, diminuição esta observada antes da
introdução nesses países, da imunização antitetânica ativa 3 , 8 , 1 3 , 2 5 , especialmente nos grupos
socioeconomicamente privilegiados .
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As observações referentes ao grupo estudado, como grau de escolaridade (65,8% dos maiores de 7 anos eram analfabetos), tipo de profissão dos chefes de família e dos migrantes "isolados" (81,4% dedicavam-se às atividades do
setor primário) e um nível de baixa renda
(73,1% recebiam até um salário mínimo), conduzem-nos a considerar esse grupo populacional como grande fração da força de trabalho volante da sociedade. Em face dessa inserção, deparamo-nos com inadequadas condições habitacionais, as quais, por sua vez, contribuem para
a deterioração da saúde dessas pessoas, na medida em que as expõe a uma situação de maior
risco .
23
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A R.N. "in vivo", portanto, continua sendo
o método de escolha para a dosagem individual
de antitoxina tetânica.

A migração, segundo COSTA , é decorrente
de fatores estruturais e, especialmente, econômico-sociais. Ao compararmos as condições de
vida do nosso grupo de migrantes internos, observaremos que elas em nada diferem das relatadas por YUNES & c o l . para os familiares
dos recém-nascidos com tétano no Hospital das
Clínicas da F.M.U.S.P. de 1968 a 1970, demonstrando que essas baixas condições sociais persistem nos centros urbanos.

A ausência de antitoxina tetânica circulante em 55,5% dos migrantes internos, associada

Uma vez caracterizada a suscetibilidade ao
tétano e as precárias condições sócio-econômi-
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5
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cas em uma população de migrantes internos
em São Paulo, cumpre-nos ressaltar a necessidade de imunização ativa de toda a população
(com especial atenção às gestantes, às crianças
nos primeiros anos de vida e aos escolares),
obviamente, concomitantemente às melhorias
dos fatores inerentes à estrutura social.
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