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RESUMO 

 

Haemophilus influenzae (Hi) e Haemophilus haemolyticus (Hhae) são 

importantes microrganismos presentes na colonização nasofaríngea humana, 

com taxas que variam de acordo com a localidade, frequência de amostragem, 

fatores individuais e sociais. O Hi é um agente patológico causador de doenças 

como meningite, pneumonia, sepse e otite média que se apresenta sob as 

formas capsuladas com seis sorotipos a, b, c, d, e, f, e não capsuladas ou não 

tipáveis (HiNT). O Hhae é comensal nasofaríngeo e raramente causa doenças 

invasivas. O objetivo do estudo foi estimar a prevalência de Hi e Hhae em 

crianças menores de cinco anos de idade que frequentam creches públicas no 

município de Goiânia-GO, determinar os sorotipos circulantes, analisar os 

fatores de risco associados ao portador nasofaríngeo, bem como caracterizar a 

resistência antimicrobiana dos Hi. Foram analisados 1.188 swabs de 

nasofaringe de crianças saudáveis entre 36 e 59 meses de idade, no período 

de outubro a dezembro de 2010. As amostras foram submetidas à cultura 

bacteriana para o isolamento do Haemophilus spp. Para identificação da 

espécie foi utilizada a Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real 

(PCR-TR). A sorotipagem, assim como a detecção dos genes de resistência 

blaTEM-1 e blaROB-1, foi realizada através da Reação em Cadeia da Polimerase 

convencional. A detecção fenotípica para produção da β-lactamase foi 

executada pelo teste da cefalosporina cromogênica. A base de dados foi 

construída com o programa estatístico SPSS (Chicago, IL, USA) versão 18.0. 

Os fatores de risco, crianças com idade de 3 anos, baixa escolaridade da mãe 

e três ou mais crianças menores de 10 anos de idade convivendo no mesmo 

domicilio da criança recrutada no estudo, foram avaliados por regressão de 

Poisson multivariada. A prevalência de portador do Hi foi de 54,4% (646/1.188) 

sendo 0,9% (n=11) do sorotipo e, 0,9% (n=11) do sorotipo f, 0,2% (n=2) do 

sorotipo a, 0,08%(n=1) do sorotipo d, 0,0% (n=0) dos sorotipos b e c e 52,3% 

(621/1.188) de HiNT. A prevalência do Hhae foi de 1,2% (14/1.188). Entre os Hi 

encapsulados a prevalência do gene blaTEM-1 foi de 4,0% (1/25) e do gene 

blaROB-1 foi de 4,0% (1/25). Em 20% (124/621) dos HiNT, a prevalência  do 

gene blaTEM-1  foi de 13,7% (17/124) e do gene blaROB-1 de 1,6% (2/124). A 

vigilância contínua do Haemophilus spp. como colonizador, se faz necessária 

para avaliar sua transmissão e disseminação na população onde há maior risco 

de incidência de doenças invasivas, controlar a re-emergência do Hib após a 

vacinação e continuar monitorando a resistência antimicrobiana. 

 

Palavras-chaves: Haemophilus influenzae, Haemophilus haemolyticus, 

crianças, portador nasofaríngeo, resistência antimicrobiana.  
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ABSTRACT 

 

Haemophilus influenzae (Hi) and Haemophilus haemolyticus (Hhae) are 

important microorganisms present in human nasopharyngeal colonization, with 

rates varying according to locality, sampling frequency, individual and social 

factors. Hi is a pathological agent that causes diseases such as meningitis, 

pneumonia, sepsis and otitis media, which presents in encapsulated forms with 

six serotypes a, b, c, d, e, f, and uncapsulated or non-typeable (HiNT). Hhae is 

a nasopharyngeal comensal and rarely causes invasive diseases. The objective 

of this study was to estimate the prevalence of Hi and Hhae in children under 

five years of age attending public day care centers in the city of Goiânia-GO, to 

determine the circulating serotypes, to analyze the risk factors associated with 

the nasopharyngeal carrige, as well as to characterize the antimicrobial 

resistance of Hi. Were analyzed 1.188 nasopharynx swabs from healthy 

children between 36 and 59 months of age from October to December 2010. 

The samples were submitted to bacterial culture for the isolation of 

Haemophilus spp. For the identification of the species, the Real-Time 

Polymerase Chain Reaction (TR-PCR) was used. Serotyping, as well as 

detection of the blaTEM-1 and blaROB-1 resistance genes, was performed through 

the conventional Polymerase Chain Reaction. Phenotypic detection for β-

lactamase production was performed by the chromogenic cephalosporin test. 

The database was constructed with the statistical software SPSS (Chicago, IL, 

USA) version 18.0. Risk factors, children aged 3 years, low maternal schooling 

and three or more children under 10 years of age living in the same household 

of the child recruited in the study were evaluated by multivariate Poisson 

regression. The prevalence of Hi carriers was 54.4% (646 / 1.188), 0.9% (n = 

11) of the serotype e, 0.9% (n = 11) of serotype f, 0.2% (n = 2) serotype a, 

0.08% (n = 1) serotype d, 0.0% (n = 0) serotype b and c and 52.3% (621 / 

1.188) of HiNT. The prevalence of Hhae was 1.2% (14 / 1.188). Among the 

encapsulated Hi, the prevalence of the blaTEM-1 gene was 4.0% (1/25) and the 

blaROB-1 gene was 4.0% (1/25). Among the 20% (124/621) of HiNT analysed, the 

prevalence of the blaTEM-1 gene was 13,7% (17/124) and the prevalence of the 

blaTEM-1 gene was 1,6% (2/124). Continuous surveillance of Haemophilus spp. 

as a colonizer, is necessary to evaluate its transmission and dissemination in 

the population where there is a higher risk of invasive disease, to control Hib re-

emergence after the vaccinacion and to continue to monitor antimicrobial 

resistance. 

 

Key words: Haemophilus influenzae, Haemophilus haemolyticus, children, 

nasopharyngeal carrier, antimicrobial resistance. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1  AGENTE ETIOLÓGICO 

 

As bactérias do gênero Haemophilus (grego: haima, sangue; philos, 

amigo), proposto por Winslow e colaboradores em 1917, pertencem à família 

Pasteurellaceae, são Gram-negativas, imóveis, não esporuladas e 

morfologicamente se apresentam como cocobacilos ou bastonetes curtos, 

sendo por isso, caracterizadas como pleomórficas; são anaeróbias facultativas, 

oxidase e catalase positivas (Koneman 2001; Tortora 2012).  

Os Haemophilus spp. são considerados microrganismos fastidiosos, isto 

é, para crescimento in vitro necessitam de um ambiente rico em umidade, 

atmosfera com 5-10% de CO2 (microaerofilia), temperatura de 35-37°C e meios 

de cultura suplementados com fatores estimulantes do crescimento, como fator 

X (hemina) e fator V (nicotinamida adenina dinucleotídeo – NAD), presentes em 

sangue que após aquecimento leve libera tais fatores dando origem ao ágar 

chocolate (meio enriquecido). Após 24 horas de incubação nessas condições, 

as colônias do Haemophilus spp. se apresentam pequenas, translúcidas e com 

coloração acinzentada (Koneman 2001; Ledeboer & Doern 2011). 

Já foram descritas vinte e duas espécies de Haemophilus, dentre elas 

oito estão associadas à colonização das mucosas do trato respiratório superior, 

boca, vagina e trato intestinal dos homens e animais, à infecções invasivas 

como meninigite, pneumonia, septicemia, ou à doenças das mucosas 

localizadas, tais como otite média, sinusite e bronquite. Estas espécies são: H. 

influenzae, H. haemolyticus, H. ducreyi, H. aegyptius, H. parahaemolyticus, H. 

parainfluenzae, H. paraphrophilus e H. pittmaniae (McCrea et. al 2008; Murray 

et al. 2009). 

O H. influenzae (Hi) destaca-se por ser um importante agente causador 

de doenças infecciosas em humanos, devido sua constituição genética. Pode 

ou não possuir o gene que expressa cápsula antifagocitária, principal fator de 

virulência da espécie, outros antígenos de membrana e fímbrias que favorecem 
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sua aderência às células epiteliais, facilitando sua colonização (St Geme III et 

al. 1996, Schouls et al. 2005). 

Os H. influenzae que apresentam cápsula, camada polissacarídica 

composta por repetidos polímeros lineares de ribose, ribitol e fosfato chamado 

de polirribosil-ribitol-fosfato (Figura 1), são conhecidos como capsulados ou 

tipáveis e podem expressar seis polissacarídeos diferentes, antigenicamente e 

sorologicamente distintos. Os seis sorotipos são denominados: “a”, “b”, “c”, “d”, 

“e” e “f”, descritos originalmente em 1931 por Margaret Pittman (Pittman 1931). 

Já os que não possuem cápsula são chamados de não capsulados, também 

conhecidos como Haemophilus influenzae não tipáveis (HiNT), isto é,  não 

possuem genes para a expressão da mesma (Sukupolvi-Petty et al. 2006).  

 

 

Figura 1: Estrutura da unidade repetitiva do polissacarídeo capsular do Hi 

(PRP) (Trabulsi & Martinez 2004). 

 

 

Os H. influenzae ainda podem ser classificados fenotipicamente em oito 

biotipos (I a VIII) com base no comportamento dos isolados em uma série de 

testes bioquímicos (Quadro 1), onde observa-se a produção de indol, presença 

de urease e atividade da ornitina descarboxilase, os quais são produtos finais 

do metabolismo de determinados substratos previamente conhecidos (Marin & 

Silva 2005; Hinojosa et al. 2006). Estes biotipos estão associados a diferentes 

tipos de infecções, fontes de isolamento e propriedades antigênicas e os mais 

comumente relacionados com cepas dos sorotipos a, b e f sãos biotipos I e II 

(de Almeida et al. 2005; Ledeboer & Doern 2011; Toraño et al. 2012). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%20Geme%20JW%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8892830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%20Geme%20JW%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8892830
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Quadro 1: Classificação do Haemophilus influenzae em biotipos, segundo seu 
comportamento em provas bioquímicas. 
 

Biotipos Indol Urease Ornitina 

descaroxilase 

 
Biotipo I 
 
Biotipo II 
 
Biotipo III 
 
Biotipo IV 
 
Biotipo V 
 
Biotipo VI 
 
Biotipo VII 
 
Biotipo VIII 
 

 
+ 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
- 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 
- 

Fonte: (Murphy et al. 1990; Koneman 2001; Hinojosa et al. 2006) 
 

 O H. haemolyticus (Hhae) não possui cápsula na sua estrutura e é 

facilmente confundido com HiNT devido à estreita relação filogenética entre 

eles (Hinz et al. 2015).  Raramente tem sido relatado como causador de 

doença invasiva, sendo considerado, portanto, um comensal nasofaríngeo 

(McCrea et al. 2008; Anderson et al. 2012). 

 

1.2  Haemophilus influenzae X Haemophilus haemolyticus 

 

O H. influenzae e o H. haemolyticus apresentam semelhanças na 

morfologia celular e colonial, nas características bioquímicas e genéticas, bem 

como na exigência de hemina (fator X) e NAD (fator V) para o crescimento, o 

que os diferencia das outras espécies de Haemophilus (Theodore et al. 2012). 

Algumas características fenotípicas e genotípicas têm sido utilizadas 

para diferenciar o H. haemolyticus do H. influenzae como: presença de 

hemólise em ágar sangue induzida pelo H. haemolyticus, a qual pode ser 

perdida se submetida a vários subcultivos; produção de H2S (sulfeto de 

hidrogênio) por mais de 90,0% dos isolados de H. haemolyticus, enquanto  
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apenas uma pequena proporção de H. influenzae produz H2S; detecção dos 

genes hpd3 (codificador da proteína D) e fucK (responsável pela codificação da 

enzima fuculose kinase) através de ensaios de PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase), uma das caracteríscticas de diferenciação de relevância, que 

quando negativos representam um forte indício de H. haemolyticus (Sandstedt 

et al. 2008; Anderson et al. 2012; Theodore et al. 2012). 

Estudos têm mostrado a importância da diferenciação das duas espécies 

de Haemophilus através de ensaios genotípicos como por exemplo detecção 

da proteína D (hpd3). Estes revelaram que 12,0 a 27,0% dos isolados de 

nasofaringe de crianças saudáveis, inicialmente identificados por métodos 

fenotípicos como HiNT são na verdade Hhae, devido algumas linhagens não 

hemolíticas do Hhae serem confundidas com HiNT (McCrea et al. 2008; 

Anderson et al. 2012; Hare et al. 2012). Segundo descobertas dos estudos de 

Murphy e colaboradores (2007), aproximadamente 40,0% dos isolados 

bacterianos identificados como Hi, obtidos a partir da expectoração de 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) eram Hhae. Xie et 

al. (2006)  constataram que mais de 20,0% dos isolados de Hi obtidos a partir 

da orofaringe de crianças atendidas em creches também eram Hhae.  

Estes resultados levantam questões importantes sobre HiNT e Hhae. O 

HiNT por ser conhecido como bactéria patogênica colonizadora das vias 

aéreas superiores de crianças e causar otite média, e também por ser 

encontrada nas vias aéreas inferiores de adultos causando DPOC (Murphy et 

al. 2007). Os estudos também sugerem que doenças causadas por Hhae 

podem estar sendo negligenciadas devido ao HiNT ser identificado inicialmente 

como o agente causador da enfermidade (Anderson et al. 2012). 

 

1.3  COLONIZAÇÃO 

A nasofaringe humana localiza-se entre a cavidade nasal e orofaringe, é 

circundada pelos seios paranasais e está diretamente conectada ao ouvido 

médio pelos tubos de Eustáquio, permitindo a correta ventilação dos ouvidos. É 

importante nas funções de produção de voz e respiração (Jourdain et al.  

2011). 
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A nasofaringe é considerada reservatório natural, fonte de transmissão e 

disseminação de diferentes microrganismos, desde bactérias comensais a 

potenciais agentes patogênicos. Sua colonização se inicia nos primeiros dias 

de vida através do contato com a mãe, com parentes próximos e profissionais 

de saúde (Harabuchi et al. 1994) e as taxas podem variar de acordo com a 

localidade geográfica, frequência de amostragem (período sazional), fatores 

individuais e sociais (Garcia-Rodriguez & Fresnadillo Martínez, 2002).  

Indivíduos saudáveis colonizados são chamados de portadores 

assintomáticos, isto é, não apresentam nenhuma disfunção, mas são capazes 

de disseminar esses microrganismos no ambiente onde frequentam. Esses 

microrganismos, principalmente em crianças, idosos ou imunodeprimidos, 

podem invadir sítios adjacentes e/ ou a corrente sanguínea, e na ausência de 

anticorpos protetores específicos, causarem importantes doenças como 

meningite, pneumonia, sepse e otite entre outras (Garcia-Rodriguez & 

Fresnadillo Martínez 2002; Ribeiro et al. 2012). Segundo estudo realizado por 

Jourdain et al. (2011), a constituição da microbiota da nasofaringe é 

influenciada pela idade, por fatores ambientais, genéticos e sócio-econômicos. 

O Haemophilus influenzae, em algum momento da vida de indivíduos 

saudáveis, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, se 

encontra colonizando a nasofaringe (Greenberg et al. 2004), sendo este o 

microrganismo mais prevalente (60,9%), seguido por Streptococcus 

pneumoniae (42,5%), Moraxella catarrhalis (41,9%) e Staphylococcus aureus 

(35,5%) (Jourdain et al. 2011). Entre esses microrganismos, pode ocorrer 

interação sinérgica (associação positiva), uma ação coletiva promovendo a 

persistência da colonização ou competição entre espécies (associação 

negativa) (Laufer et al. 2011; Dunne et al. 2013).  

Dentre as espécies de Haemophilus que podem ser encontradas 

colonizando a nasofaringe humana, H. influenzae e H. haemolyticus são as 

mais prevalentes (Murphy et al. 2007). Estudos apontam alta variabilidade na 

taxa de colonização em crianças que frequentam creches, entre 15,6% e 

82,0%, para Hi (Carvalho et al. 2011; Hare et al. 2012; Odutola et al. 2013), 

enquanto que para Hhae essa taxa ainda não se encontra definida por não 
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terem estudos de portador nasofaríngeo voltados para o mesmo  (Kuklinska & 

Kilian 1984; Murphy et al. 1990). A variação da taxa de colonização do Hi está 

relacionada às práticas higiênicas das crianças, ao aglomeramento e ao uso de 

antimicrobianos (Marin & Silva 2005). 

Dabernat et al. (2003), na França, observaram que a prevalência de Hi 

em crianças menores de 3 anos de idade que frequentavam creche foi de 

40,9%, onde destes 97,5% eram HiNT, 1,0% eram do sorotipo f  e 1,5% eram 

do sorotipo e, e  não foi observado nenhum do sorotipo b. Segundo estudo de 

Oguzkaya-Artan et al. (2007) realizado na Turquia entre crianças de 5 a 6 anos 

de idade que frequentavam creches a prevalência do Hi foi de 15,7% e entre 

esses 26,7% eram  Hib e 73,3% eram HiNT; e um mesmo estudo realizado no 

Japão em crianças menores de 6 anos de idade por Hashida et al. (2008) 

mostrou prevalência de 47,4% do Hi e não foi realizado a identificação dos 

sorotipos circulantes.  No Brasil estudo realizado em Taubaté – SP por Bricks 

et al. (2004), mostrou prevalência de 17,4% de Hi colonizando crianças 

menores de 6 anos de idade que frequentavam creches, onde observou entre 

os Hi uma elevada prevalência (41,9%) de H.influenzae b (Hib) e 58,1%  de 

HiNT. Em Ribeirão Preto – SP, Bonifácio et al. (2006) mostraram prevalência 

de 81,6% de Hi em crianças menores de 3 anos de idade, onde 93,5% eram 

HiNT e 6,5% eram Hi tipáveis: sorotipo f (3,2%), sorotipo b  (1,1%), sorotipo d 

(1,1%) e sorotipo e (1,1%). 

Estudos mais recentes também mostraram variação da prevalência do 

Hi no Brasil. Em 2011, Carvalho e colaboradores realizaram investigação em 

Goiânia – GO e observaram prevalência de 32,1% de Hi colonizando a 

nasofaringe de crianças que frequentavam creches e dentre eles os sorotipos 

encontrados foram: sorotipo f (14,3%), sorotipo a (6,2%), sorotipo d (4,0%), 

sorotipo b (2,2%) e sorotipo c (0,3%), com predomínio dos HiNT (73,0%); 

Zanella et al. (2015) através de estudo realizado em São Paulo mostraram 

prevalência de colonização por Hi de 45,1% com 1,4% de sorotipos b, a e e, 

0,2% de sorotipos c e d,  e 95,3% de HiNT.  

Pesquisadores com interesse em distinguir H. influenzae do H. 

haemolyticus realizaram estudos voltados para metodologias moleculares de 
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identificação para diferenciação entre as duas espécies, e não especificamente 

para estudo de colonização por Hhae. Estudo prospectivo, realizado por 

Murphy e colaboradores (2007), analisou 490 isolados suspeitos de H. 

influenzae, identificados através de métodos convencionais e revelou que 

39,5% dos isolados de escarro e 27,3% dos isolados de nasofaringe eram H. 

haemolyticus. Sandstedt et al. (2008), compararam métodos laboratoriais e 

filogenéticos para distinção entre H. influenzae e H. haemolyticus e concluiram 

que de fato, entre 4,0% e 27,0% das cepas de cultura da garganta 

originalmente designadas como H. influenzae pareciam ser H. haemolyticus. 

Métodos moleculares foram utilizados para diferenciar Hi de Hhae em um 

estudo de Theodore et al. (2012), em isolados identificados durante um estudo 

de colonização em Minnesota, de 404 isolados de espécies de Haemophilus 44 

(10,9%) foram identificados como H. haemolyticus.  

A colonização da nasofaringe é um fator importante que pode 

desencadear infecção por Hi. As condições locais como desfavorecimento 

sócio-econômico, permanência de crianças em berçários ou creches, número 

de irmãos na família, aglomeramento e a falta do aleitamento materno, podem 

levar a um aumento do número de indivíduos colonizados (St Geme III et al. 

1996; Bouskela et al. 2000), e consequentemente à disseminação desses 

microrganismos através de gotículas oriundas das vias respiratórias, entre 

pessoas. Vale ressaltar que a idade é um dos principais fatores que favorece a 

colonização, pois o aleitamento materno durante os primeiros meses de vida é 

um importante fator protetor para a doença invasiva por Hib devido à 

transmissão de anticorpos maternos através do leite humano. Esses anticorpos 

(IgA) dificultam a aderência do microrganismo na superfície da mucosa, 

diminuindo a colonização (Bouskela et al. 2000). Com o passar da idade a 

criança começa a desenvolver seu sistema imune e a imunidade contra Hib. 

Em crianças maiores de 5 anos de idade, doenças invasivas causadas por Hib 

são menos comuns (CDC 2012). 
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1.4  FATORES DE VIRULÊNCIA 

  

 O Haemophilus spp.  pode causar uma grande variedade de infecções 

em humanos, desde doenças infecciosas facilmente curáveis como conjuntivite 

e otite média (Loos et al. 1989) à doenças potencialmente fatais como 

meningite, pneumonia e sepse. 

A virulência do Haemophilus spp. está relacionada com a presença da 

cápsula, que são antígenos de superfície compostos de uma longa cadeia de 

polissacarídeos (polirribosil ribitol fosfato – PRP), encontrados nos Hi tipáveis 

(a-f), sendo o Hib, antes da introdução da vacina conjugada em alguns países, 

considerado o mais frequente nos quadros infecciosos, como pneumonia 

grave, meningite e outras doenças invasivas (Agrawal & Murphy 2011). O 

sorotipo b é o único dos sorotipos capsulares que contem pentose em vez de 

hexose, como subunidade carboidrato componente de cápsula, propriedade 

que pode estar relacionada com a sua elevada virulência (Koneman 2001).  A 

cápsula é considerada o principal fator de virulência dos Hi por possuir 

propriedades antifagocíticas que favorecem a invasão da corrente sanguínea e 

sua disseminação, impede a morte celular mediada pelo sistema complemento, 

interage com o epitélio contribuindo com a colonização, além de prevenir a 

desidratação da célula bacteriana no ambiente em que se encontra, facilitando 

a transmissão entre os hospedeiros (Sukupolvi-Petty et al. 2006).  

Também estão presentes no H. influenzae outros fatores de virulência 

como: fímbrias e pili, que são estruturas filamentosas encontradas na superfície 

bacteriana que se aderem às células epiteliais do hospedeiro, prevenindo 

contra a remoção natural pelo organismo, e à superfície da mucosa, facilitando 

a colonização do trato respiratório; a enzima IgA1 protease, presente nos HiNT, 

cliva a imunoglobulina humana IgA em dois fragmentos (Fab e Fc) impedindo  

a aglutinação bacteriana ao muco e a expulsão destas bactérias do organismo, 

o que certamente facilita o processo infeccioso; o lipoligossacarídeo (LOS), 

estrutura formada pelo lipídeo A (endotoxina) e por oligossacarídeos (glicose, 

lactose, galactose, heptose, fosfocolina e ácido siálico) que auxilia os HiNT na 

evasão dos mecanismos imunológicos (resistência ao poder bactericida) do 

hospedeiro e adesão às células teciduais (Trabulsi & Martinez 2004) e o 
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lipopolissacarídeo (LPS), incluindo a endotoxina presente na membrana 

externa de todas as bactérias Gram negativas, incluindo os HiNT, que ativam 

os macrófagos por meio dos receptores toll-like (TLR). 

Estudo de Forsgren et al. (2008) mostraram que tanto o H. influenzae 

capsulado quanto o não capsulado possuem a Proteína D, lipoproteína de 42 

kDa, associada à membrana externa, que está envolvida em mecanismos 

patogênicos, como infecções no trato respiratório podendo levar a otite média. 

Essa proteína é reconhecida como fator de virulência por sua atividade 

glicerofosforodiesterase que leva a liberação de fosforilcolina a partir das 

células epiteliais do hospedeiro.  

Em países onde a vacina contra o Hib integra o calendário de 

imunização infantil, alguns dos Hi capsulados estão sendo responsáveis por 

doenças invasivas, e consequentemente por taxas preocupantes de 

mortalidade. Entre os tipos não b, destaca-se o H. Influenzae a (Hia), H. 

influenzae e (Hie) e o H. Influenzae f (Hif) (Kroll et al. 1991; Meats et al. 2003). 

O HiNT, apesar de menos virulento, tem sido observado em casos de 

meningite bacteriana (O’Neill et al. 2003; Zanella et al. 2011; CDC 2012) e está 

comumente associado à outras doenças como pneumonia, bronquite, otite 

média aguda e sinusite (Leibovitz et al. 2004; Murray et al. 2009). Estudo 

restrospectivo realizado entre 2001-2008 por van Wessel et al. (2011) na 

Holanda, mostrou prevalência de meningite por HiNT de 47,0% em crianças de 

sete semanas a cinco anos de idade.  

 

1.5  RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA  

 

Os antimicrobianos, quando utilizados adequadamente, são grandes 

aliados no tratamento de doenças invasivas causadas pelo Hi. Porém, seu uso 

excessivo e indiscriminado favorece o aparecimento de bactérias resistentes, 

tornando-os não eficazes no tratamento (Bryskier 2005a). 

 Para nortear o uso adequado e emergencial de antibióticos quando se 

fizer necessário na clínica médica, devem-se investigar o comportamento das 
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bactérias a alguns antimicrobianos, através do teste de suscetibilidade. 

Antimicrobianos como β-lactâmicos, quinolonas, cloranfenicol, macrolídeos, 

rifampicina e sulfametoxazol-trimetoprim, são os de escolha para serem 

testados frente a isolados bacterianos de Hi, segundo critérios do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI 2016), pois resistências microbianas estão 

sendo detectadas desde 1972. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), em fevereiro de 2017, publicou 

uma lista de “agentes patogênicos prioritários” resistentes aos antibióticos, na 

tentativa de orientar e promover a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos 

antimicrobianos, para o enfrentamento da crescente resistência global a esses 

medicamentos. A lista é dividida em três categorias de acordo com a urgência 

em que se necessitam novos antibióticos: prioridade crítica, alta ou média. O Hi 

resistente à ampicilina, consta na lista de prioridade média, devido a gama de 

infecções que provoca, principalmente em crianças na faixa etária do estudo, 

ser de fácil transmissão (pessoa para pessoa) e ser prevenível por vacinação.  

A ampicilina é um importante antibiótico β-lactâmico, que atua na parede 

celular bacteriana impedindo a síntese da camada de peptideoglicano 

(Waxman & Strominger 1983; Mcdowell & Reed 1989). A resistência bacteriana 

a esse antibiótico pode ocorrer por dois mecanismos: enzimáticos ou não 

enzimáticos. O mecanismo enzimático consiste na produção da enzima β-

lactamase (βLac) que irá destruir o núcleo ativo de benzilpenicilinas (anel β-

lactâmico), inativando-a. Dois tipos de β-lactamases podem ser produzidas, a 

TEM-1 codificada pelo gene blaTEM-1 responsável por 90,0 a 95,0% das 

resistências encontradas e a ROB-1 codificada pelo gene blaROB-1 responsável 

por 5,0 a 10,0% da resistência dos Hi, ambas associadas a plasmídeos 

(Barbosa et al. 2011). Os Hi produtores de enzimas e resistentes à ampicilina 

são denominados de β-lactamases positivos e ampicilina resistentes (BLPAR) 

(Karlowsky et al. 2000).   

No mecanismo não enzimático as proteínas ligantes de penicilina 

(Penicillin-binding Protein - PBP3) das bactérias sofrem alterações devido a 

mutações no gene ftsI, diminuindo sua afinidade aos β-lactâmicos. Os Hi que 

apresentam mecanismo não enzimático são resistentes à ampicilina e não 
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produtores de β-lactamase (BLNAR -  β-lactamase negativa ampicilina 

resistente) (Sanbongi et al. 2006; Marques et al. 2016). H. Influenzae com 

ambos mecanismos de resistência (β-lactamase e PBP3), isto é, que 

apresentam β-lactamase positiva e resistência à ampicilina ou à amoxicilina 

associadas ao ácido clavulânico, são denominados BLPACR (Sanbongi et al. 

2006). 

O surgimento dos primeiros casos de resistência do Hi à ampicilina entre 

1972 e 1974, foi motivo de realização de estudos multicêntricos em vários 

países. Zanella e colaboradores em 2002, realizaram uma análise retrospectiva 

de resistência antimicrobiana de linhagens invasivas de Hi durante uma década 

antes da introdução da vacina Hib no Brasil, de 1990 a 1999. A taxa de 

resistência à ampicilina detectada foi de 18,1% havendo concordância de 

100,0% com a produção de β-lactamase. Após dez anos da introdução da 

vacina Hib no Brasil, levantamento realizado pelo Núcleo de Meningites, 

Pneumonias e Infecções Pneumocócicas (NMPI) do Centro de Bacteriologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL) que atua como laboratório de referência em nível 

estadual e nacional para meningites e infecções pneumocócicas, de 2000 a 

2016, continuou mostrando a presença da enzima β-lactamase em 100,0% dos 

Hi resistentes à ampicilina cuja taxa de resistência variou de 8,0 a 26,0% 

(média=15,3%) (Figura 2).                                  

               

 

Figura 2: Resistência de H. influenzae à ampicilina Brasil período de 2000-2016 

(n=1120) com 100,0% de β-lactamase positiva.  

Fonte: NMPI/Centro de Bacteriologia/Instituto Adolfo Lutz/SES – SP 
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Segundo estudo de Casagrande et al. (2002), isolados de Hi de 

pacientes com doenças invasivas obtidos de dez estados brasileiros de 1996 a 

2000, apresentaram variação na produção de β-lactamase de 6,6 a 57,7%, com 

prevalência global de 18,4%, e todas foram resistentes à ampicilina. Altas taxas 

foram observadas no Distrito Federal (25,0%), São Paulo (21,7%) e Paraná 

(18,5%). 

Rennie & Ibrahim (2005) em seu estudo sobre resistência antimicrobiana 

em H. influenzae, baseado nos dados levantados através de Programa de 

Vigilância Epidemiológica, observaram resistência Hi à ampicilina em alguns 

países: França (n = 207) – 43,0%, Estados Unidos (n = 734) – 34,7%, México 

(n = 51) – 27,5%, Alemanha (n = 119) – 20,2%, 4%, Espanha (n = 181) – 

13,8%, Itália (n = 97) – 11,3% e África do Sul (n = 141) – 6,4%. 

Diante do perfil de resistência dos Hi invasivos a ampicilina, 

pesquisadores procuraram conhecer o comportamento dos Hi colonizadores de 

nasofaringe de crianças frente a essa droga. Estudos foram realizados para 

verificar a prevalência da resistência à ampicilina, bem como a presença da 

enzima β-lactamase. Na França, investigação realizada em crianças com 

menos de 3 anos de idade que frequentavam creche no ano de 1999 mostrou 

taxa média de colonização pelo Hi de 40,9%, onde entre eles 44,5% eram 

produtores de β-lactamase tipo TEM e 1,3% eram cepas resistentes à 

ampicilina com β-lactamase negativas (Dabernat et al. 2003). Carvalho et al. 

(2011) observaram a prevalência de Hi em amostras de nasofaringe de 

crianças menores de 5 anos de idade atendidas em creches de Goiânia, Brasil, 

cuja taxa foi de 32,1% e 38,4% deles transportavam o gene de β-lactamase 

TEM-1. Um estudo em creches na cidade de São Paulo para avaliar a 

prevalência de colonização nasofaríngea de Hib em crianças saudáveis 

menores de 5 anos de idade após uma década da introdução da vacina Hib no 

Brasil, verificou-se prevalência do Hi de 45,1% e entre eles taxa de 16,5% de 

resistência à ampicilina com pesquisa de β-lactamase positiva em 100% 

(Zanella et al. 2015).  
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1.6 QUIMIOPROFILAXIA 

A transmissão do Hi de pessoa a pessoa, ocorre principalmente pelas 

vias respiratórias, através de gotículas e secreções da nasofaringe, tornando 

os indivíduos colonizados, assintomáticos ou portadores de alguma doença 

infecciosa, importantes transmissores desse microrganismo. O Ministério da 

Saúde recomenda, como medida de controle para evitar casos secundários de 

meningite por Hi e quebrar a cadeia de transmissão da doença, a 

quimioprofilaxia para os contactantes próximos, como mordores do mesmo 

domicílio, comunicantes de creches e escolas, e pessoas diretamente expostas 

às secreções (Guia de Vigilância Epidemiológica/Ministério da Saúde 2016).  

 A droga de escolha para quimioprofilaxia, segundo Ministério da Saúde, 

é a rifampicina, que bloqueia a transcrição, inibindo a síntese de RNA, 

especificamente a RNA-polimerase-DNA-dependente (DDRP) da bactéria 

sensível, interferindo na síntese proteica (Farmanguinhos/Fiocruz/MS 2006). 

Embora não assegure efeito protetor absoluto e prolongado, a rifampicina deve 

ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos os 

contactantes (Quadro 2), preferencialmente até 48 horas após exposição à 

fonte de infecção. Este período é considerado o prazo de infectibilidade e de 

incubação da doença. O uso do antibiótico é restrito para evitar a seleção de 

microrganismos resistentes (Guia de Vigilância Epidemiológica/Ministério da 

Saúde 2016). 

Quadro 2: Esquema de quimioprofilaxia por meio de rifampicina indicado para 
Haemophilus influenzae segundo Ministério da Saúde. 

 
Faixa etária 

 
Dose 

 
Intervalos 

(horas) 

 
Duração 

(dias) 
 

Adultos 600mg/dose 
 

24 em 24 4 

>1 mês até 10 
anos 

20mg/kg/dose 
(dose máxima de 600mg) 

 

24 em 24 4 

<1 mês 10mg/kg/dose 
(dose máxima de 600mg) 

24 em 24 4 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica/Ministério da Saúde 2016 
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1.7 VACINA  

No início da década de 1970, vacinas compostas pelo polissacarídeo 

PRP purificado da cápsula de Hi começaram a ser desenvolvidas (Adams et 

al., 1993). Estudos descobriram que essas vacinas conferiam pouca proteção 

para as crianças com idade inferior a 18 meses, faixa etária mais atingida pelas 

infecções invasivas causadas pelo Hi. Esse fato ocasionou o desenvolvimento 

da vacina conjugada, onde o antígeno capsular de Hi foi conjugado com vários 

tipos de proteínas carreadoras, como a CRM197 de Corynebacterium 

diphtheriae (HbOC), a da membrana externa de Neisseria meningitidis (PRP-

OMP), o toxóide diftérico (PRP-D) e o toxóide tetânico (PRP-T), para melhorar 

a resposta imune (Peltola et al. 1984; CDC 2012). 

A Organização Mundial da Saúde recomendou a introdução da vacina 

conjugada contra o Hib no programa de imunização dos países (WHO 2006), 

porém, alguns ainda não utilizam totalmente a vacina no programa de 

imunização, como em países de parte da Ásia e África (Figura 4). 

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento onde a partir de 1988 

a vacina conjugada contra Hib foi implementada em programas de imunização 

infantil, foi observada uma grande redução na incidência de doenças invasivas 

causadas por este sorotipo (Adegbola et al. 2005; CDC 2012). Nos Estados 

Unidos, a vacina foi introduzida em 1988, e a diminuição do número de casos 

foi de 98,0% (CDC 1991). No Canadá, com a introdução da vacina contra o Hib 

em 1988, a incidência dos casos em crianças menores de cinco anos diminuiu 

97,0% (Scheifele et al. 2008). Na Inglaterra, a incidência de casos em crianças 

menores de cinco anos foi reduzida em torno de 90,0% após a introdução da 

vacina em 1992 (Hargreaves et al. 1996). No Uruguai, a introdução da vacina 

Hib ocorreu em 1994 e foi observado um declínio da incidência de infecções de 

15,6 para 0,03 casos/100.000 habitantes (Ruocco et al. 1999) (Figura 3). Em 

1998, Foxwell et al. (1998) descreveram e reforçaram os esforços 

empreendidos para o desenvolvimento da vacina conjugada contra Hib 

mostrando sua eficácia através de uma avaliação iniciada nos Estados Unidos 

e na Europa. 
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Figura 3: Países que introduziram a vacina contra o Hib no Programa de 

munização Infantil até ano de 1997 e redução da incidência (%) de doenças 

invasivas. 

Fonte: Ruocco et al. 1999; WHO 2012 

 

No Brasil, após a inclusão da vacina conjugada contra Hib pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) no calendário de rotina da rede 

pública de serviços de saúde, no segundo semestre de 1999, uma redução de 

93,8% dos casos de meningites foi observada segundo o Ministério da Saúde 

(2005) (Figura 4). Inicialmente foi introduzida a vacina conjugada com a 

proteína CRM197 diftérica (HbOC) direcionada para a população mais 

suscetível, ou seja, crianças menores de 2 anos de idade.  Em 2002 foi 

substituída pela vacina tetravalente contra difteria, tétano, coqueluche e 

Haemophilus influenzae tipo b (DTP+Hib) (Ministério da Saúde 2003). A partir 

de 2012 passou a ser utilizada no PNI a vacina pentavalente DTP+Hib+HB que 

é composta por toxóides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de 

Bordetella pertussis, antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBs-Ag) e 

oligossacarídeos (PRP) de Haemophilus influenzae do tipo b conjugado com o 

toxóide tetânico (Quadro 3). A vacina é uma ferramenta de saúde pública 
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capaz de prevenir doenças graves causadas pelo Hib, é considerada segura e 

eficaz, mesmo quando administrada na primeira infância (Kasper 2011).  

 

 
Figura 4: Países que introduziram a vacina contra o Hib no Programa de 

Imunização Infantil até ano de 2014 e redução da incidência (%) de doenças 

invasivas. 

 Fonte: Ministério da Saúde 2005; WHO 2012 

 
Quadro 3: Esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil 
contra Hib – 2017. 
 

Vacina 1ª dose 2ª dose 3ª dose 1º reforço 2º reforço 

*Pentavalente  

DTP + Hib + HB 

 
 

2 meses 

 
 

4 meses 

 
 

6 meses 

 
 

15 meses 

 
 

4 anos 

*Penta: Vacina adsorvida DTP + Hib (conjugada) + HB (recombinante) 
Fonte: Calendário Nacional de Vacinação 2017 – Ministério da Saúde 
 
 

Estudos sobre efetividade da vacina na Europa mostram declínio 

superior a 80,0% na meningite por Hib logo após a introdução da vacina. 

Segundo estudo de Adams et al. (1993) a incidência de meningite por 

Haemophilus influenzae  nos EUA diminuiu 82,0% entre 1985 e 1991.  Estudo 

http://guiadobebe.uol.com.br/vacina-pentavalente/
http://guiadobebe.uol.com.br/vacina-pentavalente/
http://guiadobebe.uol.com.br/vacina-pentavalente/
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realizado em cinco regiões inglesas mostrou que a proporção de infecções 

causadas por Hib caiu de 83,0% (293 casos) de todas as infecções invasivas 

de H. influenzae em 1990 a 1991 para 17,0% (24 casos) em 1995 a 1996 

(Slack et al. 1998). 

Poucos estudos foram realizados no Brasil para se conhecer o impacto 

da vacina Hib na diminuição de casos de meningite por esse agente. Estudo 

realizado em Salvador-BA, verificou que a incidência de meningite por Hib 

diminuiu 69,0% em crianças com idade menores de um ano a 23 meses 

(Ribeiro et al. 2003). Em Goiás, estudo realizado por Simões et al. (2004), 

mostrou um declínio expressivo da incidência de meningite por Hib logo após o 

primeiro ano de introdução da vacina. A incidência reduziu de 25,8% no 

período pré-vacinal (entre julho de 1995 e junho de 1999), para 15,9% no 

período pós-vacinal (após julho de 1999), especialmente no grupo etário de 

sete a 23 meses. Estudo de caso-controle realizado para avaliar a efetividade 

da vacina Hib na diminuição da incidência de pneumonia entre crianças no 

Brasil Central mostrou redução de 31,0% dos casos (Andrade et al. 2004). 

1.8 EPIDEMIOLOGIA 

A Organização Mundial de Saúde (WHO 2012) estimou 

aproximadamente 199.000 mortes de crianças menores de cinco anos de 

idade, no ano de 2008, decorrentes de infecções causadas pelo Hib.  Dentre os 

Haemophilus influenzae capsulares, o Hib foi considerado o mais virulento por 

ser o responsável por elevadas prevalências e incidências de infecções graves 

infantis. Antes da introdução da vacina conjugada contra H. influenzae b na 

década de 80, o Hib foi responsável, por aproximadamente 50,0 a 65,0% dos 

casos mundiais de meningites bacterianas em países industrializados. E dos 

sobreviventes, 15,0 a 30,0% ficavam com sequelas neurológicas, desde a 

perda de audição a atraso mental (Agrawal & Murphy 2011), enquanto que os 

casos fatais variavam entre 2,0 a 5,0% (CDC 2012). 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é um 

instrumento da vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde que é 

alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 
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constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA 

Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016), dentre eles tem-se a meningite. Sua 

utilização permite a realização do diagnóstico dinâmico do evento na 

população, contribuindo assim para a identificação da realidade epidemiológica 

do agravo no Brasil. (portalsinan.saude.gov.br/o sinan).  

Segundo levantamento realizado com dados provinientes do SINAN, 

nos anos de 2007 a 2015 observou-se oscilação no número de casos e de 

incidência (casos/100.00 habitantes) da meningite causada pelo H. influenzae, 

com menores números de casos nos anos de 2009 e 2013 e maiores em 2010 

e 2012, seguidos das respectivas incidências 0,05% e 0,07% (Figura 5). Nesse 

período, 2007 a 2015, observou que a maior incidência da doença foi em 

crianças menores de 1 ano de idade atingindo seu ápice no ano de 2011 

(Figura 6), onde houve maior letalidade (28,4%) (Figura 7). 

 

 
Figura 5: Número de casos e incidência de meningite por H. influenzae por ano 

no Brasil, 2007 – 2015* 

Fonte: SINAN/SVS/MS; *Dados atualizados em: 11/04/2016 
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Figura 6: Incidência de meningite por H. influenzae por faixa etária no Brasil, 

2007– 2015* 

Fonte: SINAN/SVS/MS; *Dados atualizados em: 11/04/2016 

 

 

 

 
 

Ano 

Figura 7: Letalidade de meningite por H. influenzae no Brasil, 2007 – 2015* 

Fonte: SINAN/SVS/MS; *Dados atualizados em: 11/04/2016 
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Embora resultados positivos tenham sido constatados após a introdução 

da vacina contra o Hib, estudos têm evidenciado mudança de comportamento 

epidemiológico do Haemophilus influenzae, sugerindo uma possível 

substituição do Hib por outros tipos sorológicos não b (a, e, f) e não tipáveis 

(Campos et al. 2004; Almeida et al. 2005), em casos de doenças invasivas em 

crianças vacinadas com a vacina conjugada Hib.  

Estudo realizado em Portugal, entre 1989 a 2001, por Bajanca et al. 

(2004) mostra a emergência do HiNT (de 18,0 para 80,0%), o declínio do Hib 

(de 81,0 para 16,0%) e o surgimento  do Hif como causador de doenças 

invasivas após a introdução da vacina Hib.  Em Ontário, Canadá, a vacinação 

contra Hib alterou a epidemiologia das infecções invasivas por H. influenzae, 

sendo observado diminuição da incidência do Hib (9,4%), o aparecimento do 

Hif (13,6%) e o aumento do HiNT (70,3%), em crianças menores de 5 anos de 

idade, segundo Adam e colaboradores (2010). Na Espanha, realizou-se um 

estudo ativo da vigilância sobre H. influenzae invasivo durante um período de 2 

anos em uma comunidade de mais de 5 milhões de pessoas após a vacinação 

contra Hib em crianças, onde observou-se que 73,6% dos isolados eram HiNT 

e 16,5%, 6,6% e 3,3% dos sorotipos eram  b, f e e, respectivamente (Campos 

et al. 2004). Estudo multicêntrico sobre doença invasiva por H. influenzae na 

criança entre 2010 e 2014, realizado por Marques et al. (2016) em Portugal, 

analisou 38 cepas provenientes de 18 hospitais, onde foram identificados 25 

(65,7%) HiNT, nove (23,7%) sorotipo b, dois (5,3%) sorotipo a e dois (5,3%) 

sorotipo f.  

Os dados provinientes da vigilância laboratorial passiva, realizada entre 

1990 e 2008, deu origem ao estudo que mostrou alterações na distribuição de 

sorotipos de isolados de Hi invasivos no Brasil. Foram analisados 3.910 Hi 

isolados do líquido cefalorraquidiano ou sangue de casos de meningite, 

recebidos no Laboratório de Referência, de todas as regiões brasileiras. 

Observou-se taxa de Hib de 98,0% durante 1990-1999 (pré-vacina) versus 

59,0% durante 2000-2008 (pós-vacina) e os sorotipos não-b aumentaram de 

1,0% para 19,0% e os HiNT aumentaram de 2,0% para 22,0% (Zanella et al. 

2011).  
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Dados de 2000 a 2016 levantados pelo Centro de Bacteriologia do 

Instituto Adolfo Lutz mostraram que o maior número de cepas de Haemophilus 

spp., recebidas de todo Brasil nesse período, foram isoladas de crianças 

menores de 5 anos de idade (n=629), onde foi observado maior prevalência do 

Hib seguido do Hia e HiNT. Enquanto que nas crianças maiores de 5 anos de 

idade ( n=379) a maior prevalência foi do HiNT seguido do Hib e Hia (figura 8). 

  

 

Figura 8: Porcentagem de sorotipos de Haemophilus influenzae isolados de 

casos de meningites, período 2000 a 2016 - Brasil                                                                                                                           

Fonte: NMPI/Centro de Bacteriologia/Instituto Adolfo Lutz/SES – SP 

 

Resultados de diagnóstico laboratorial de casos de meningite e 

pneumonia, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás 

(LACEN/GO) no período de 2008 a 2015 mostraram o isolamento de 31 Hi, 

onde 18 (58,1%) foram capsulados e 13 (41,9%) não capsulados ou não 

tipáveis. Dentre os capsulados foram identificados Hi do tipo a (10; 55,6%), tipo 

b (06; 33,3%) e tipo f (02; 11,1%). Os demais sorotipos não foram encontrados. 

Foi observado que nos anos de 2008, 2010, 2012, 2013 e 2014 não houve 

detecção de Hib, mas em 2015, foi o sorotipo mais prevalente. O sorotipo a foi 

detectado em todos os anos do estudo, excetuando-se o ano de 2011 e 2012 
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(Dados publicados no XXIII Congresso Latinoamericano de Microbiologia 

2016). 

Outro fato que está preocupando a Saúde Pública no Brasil e no mundo 

é o ressurgimento de casos de meningites por H. influenzae tipo b em crianças 

que haviam recebido pelo menos uma dose da vacina contra o Hib. Casos de 

falha vacinal têm sido reportados em crianças que receberam todas as doses 

da vacina contra Hib em vários países do mundo (Galil et al. 1999, Schouls et 

al. 2005 ).  

Segundo Forleo-Neto et al. (1999), crianças que frequentam creches são 

portadoras de Hi em maior quantidade e estão mais sujeitas a desencadear 

infecções do trato respiratório, dependendo de seu estado imunológico. 

Diferentes autores classificaram as creches como ambiente de alto risco de 

disseminação do Haemophilus (Istre et al. 1985; Andrade et al. 2004), por 

serem ambientes fechados com aglomeração de pessoas e estreito contato 

físico (Miranzi et al. 2003). A terapia antimicrobiana e a introdução de vacinas, 

como a vacina conjugada contra o Hib e a pneumocócica conjugada, podem 

alterar a interação microbiana da nasofaringe e consequentemente, modular de 

diferentes maneiras as espécies microbianas que colonizam os indivíduos que 

frequentam esses ambientes (Xu et al. 2012). Estudos com o objetivo de 

avaliar a prevalência de Hi na colonização de nasofaringe de crianças foram 

realizados com intuito de se conhecer os sorotipos do Hi colonizadores, bem 

como os fatores de risco associados ao portador pós era vacinal. 

Nos primeiros seis meses de 2001 um estudo descritivo transversal da 

colonização de nasofaringe em crianças saudáveis que frequentavam uma 

creche em Havana, foi realizado por Villasusa et al. (2006). O objetivo foi 

descobrir a prevalência de bactérias potencialmente patogénicas e sua 

possível associação com fatores de risco. Dentre as bactérias patogências 

verificadas, a prevalência do Hi foi observada em 54,7% das crianças 

investigadas e  a creche foi um fator de risco que desencadeou esse padrão de 

colonização. 
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Na França, de 2006 a 2010, Cohen et al. (2011) realizou um estudo com 

objetivo de avaliar a resistência antimicrobiana do Hi isolados da microbiota da 

nasofaringe de crianças de 6 a 24 meses com otite média aguda e vacinadas 

com vacina 7-valente conjugada pneumocócica (PCV-7). Das 3.501 crianças 

incluídas no estudo (idade média de 13,5 ± 5 meses), mais de 98,0% foram 

vacinadas PCV7 e 41,1% frequentavam creche e um total de 47,3% das 

crianças receberam antibióticos. A prevalência do Hi na colonização 

nasofaríngea foi de 48,2%, onde os fatores de risco associados foram a creche 

e falha na escolha do antibiótico para tratamento da otite média aguda. 

Na cidade de Yokohama, após iniciar um programa de vacinas regular e 

gratuito para Hib a partir de fevereiro de 2011, foi concluído um estudo por 

Saito et al. (2015), para verificar a efetividade da vacina na colonização 

nasofaríngea por Hib entre crianças saudáveis que frequentavam creches na 

região de Isogo, no período da primavera (junho a julho) e outono (outubro-

novembro) de 2012. Observou-se uma diminuição significativa na taxa de 

colonização de Hib de 8,8% na primavera para 1,6% no outono. Durante esse 

período, não houve aumento na cobertura vacinal e a taxa de colonização de 

Hib nas creches foi de 0,0-18,4% na primavera e de 0,0-4,9% no outono. A 

relação entre a taxa de crianças não imunizadas e a da colonização de Hib não 

foi significativa. Essa melhora na colonização de Hib nasofaríngeo mostra o 

impacto da imunidade da comunidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As doenças como meningite e pneumonia, são de interesse de saúde 

pública por serem responsáveis por uma taxa expressiva de mortalidade e 

morbidade em crianças menores de cinco anos em países em desenvolvimento 

(Andrade et al. 2001). Sabe-se que a transmissão dessas doenças é através 

principalmente da via respiratória, e que está diretamente relacionada com o 

portador nasofaríngeo, tornando-o relevante na cadeia dos eventos 

estabelecedores dessas infecções (Campos et al. 2004).  

Ambientes como berçários, creches e escolas, cuja população é 

constituída principalmente por crianças abaixo de cinco anos de idade, são 

considerados importantes fatores de risco para elevada prevalência de 

microrganismos colonizadores de nasofaringe. Esses ambientes tornaram-se 

alvo de pesquisa e estudo, para se conhecer quais microrganismos são 

circulantes entre essa população e quais os fatores que favorecem sua 

aquisição e disseminação (García-Rodríguez et al. 2002; Bouskela et al. 2000; 

Jourdain et al. 2011). 

Entre os agentes etiológicos bacterianos associados com infecções 

respiratórias agudas encontra-se o Haemophilus influenzae, que mesmo após 

a introdução da vacina conjugada Hib no calendário de imunização infantil, 

ainda causa óbitos em crianças menores de cinco anos de idade. Dentre os 

sorotipos capsulares do Hi, Hib foi o mais virulento e o responsável por 

elevadas prevalências e incidências de infecções invasivas infantis por vários 

anos (Agrawal & Murphy 2011). Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 

os anos de 2010 e 2016 no Brasil, houve 131 óbitos por 100.000 habitantes 

causadas pelo Haemophilus influenzae em decorrência da meningite (MS 

2017). Esforços, visando implementação de medidas de prevenção e controle 

das doenças infecciosas causadas pelo Hi, vem sendo feitos pelas 

organizações de saúde de todo o mundo (Doern et al.1997; Peltola et al. 2000; 

Lanata et al. 2004).   

A vigilância contínua através de estudos evidenciou um declínio 

expressivo do Hib, substituição do mesmo por outros sorotipos não b (a, c, d, e, 
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f) e o aumento do H. infuenzae não tipável, tanto na colonização quanto como 

causadores de doenças invasivas (Urwin et al.1996, O’Neill et al. 2003, Zanella 

et al. 2015). Estudos têm mostrado também o ressurgimento do Hib em 

doenças invasivas pós-era vacinal. Tais ocorrências podem estar acontecendo 

devido à seleção de cepas após a introdução da vacina, à possível falha 

vacinal ou ao uso descontrolado de antimicrobianos (Galil et al. 1998; 

Kmetzsch et al. 2003). 

Nesse contexto, propomos através desse estudo dar continuidade a 

vigilância dos Haemophilus spp., para verificar sua persistência na microbiota 

nasofaríngea de crianças vacinadas que frequentam creches, os fatores de 

riscos que desencadeiam sua transmissão e disseminação, conhecer os 

sorotipos dos Hi prevalentes circulantes nessa população,  acompanhar a re-

emergência do Hib e monitorar o perfil de resistência antimicrobiana. 

Finalmente investigar o H. haemolyticus como agente colonizador, visto que 

estudo nos EUA o observou como causador de doenças clínicas (Anderson et 

al. 2012), conhecer sua prevalência em crianças que frequentam creches, 

utilizando técnicas moleculares, que segundo estudos mostraram eficácia na 

diferenciação entre o Hhae e o HiNT (McCrea et al. 2008; Sandesdet et al. 

2008; Theodore et al. 2012). 

Os resultados desse estudo contribuirão para execução de medidas e 

ações frente ao Haemophilus spp, permitindo conhecimento preciso e real da 

sua prevalência na colonização de indivíduos frequentadores de creches em 

Goiânia-GO. Possibilitará também a correlação com resultados de outros 

estudos realizados em outras regiões do país, com diferentes metodologias, 

evidenciando epidemiologicamente o perfil circulante do Hi no Brasil, bem 

como no mundo.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Estimar a prevalência e fatores de risco associados ao portador 

nasofaríngeo de Haemophilus influenzae e Haemophilus haemolyticus em 

crianças menores de cinco anos de idade que frequentam creches públicas no 

município de Goiânia-GO. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Isolar e identificar H. influenzae e H. haemolyticus de amostras de secreção 

de nasofaringe de crianças que frequentam creches em Goiânia; 

- Determinar os sorotipos de Haemophilus influenzae isolados por metodologia 

molecular; 

- Caracterizar a resistência antimicrobiana nos Haemophilus influenzae obtidos; 

- Estimar os fatores de risco associados ao portador nasofaríngeo de 

Haemophilus influenzae em crianças menores de cinco anos de idade de 

creches do município. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1  ÁREA E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A investigação foi realizada no município de Goiânia, que possuía no 

momento das coletas, uma população em torno de 1.300.000 habitantes, com 

aproximadamente 85.000 crianças menores de 5 anos de idade (IBGE 2010).  

É um estudo do tipo corte transversal analítico que foi conduzido nos 

meses de outubro-novembro de 2010. 

O inquérito foi realizado nas creches públicas do município de Goiânia 

cadastradas junto à Secretaria de Educação do Município, em crianças com 

idade entre 36-59 meses de idade. A faixa etária de escolha para o estudo foi 

devido crianças terem tomado pelo menos uma dose da vacina Hib. 

 

4.2  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente trabalho de pesquisa está integrado a um estudo maior 

intitulado “Dinâmica dos sorotipos de Streptococcus pneumoniae e 

Haemophilus influenzae: impacto direto e indireto da vacina pneumocócica 

conjugada 10-valente (PHiD-CV) no portador, em crianças brasileiras”. Como 

protocolo do estudo foi considerada a aprovação (protocolo número 145/2010) 

(Anexo 1) prévia do projeto maior pelo Comitê de Ética Regional do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), uma vez que as 

amostras utilizadas para este estudo foram coletadas para o estudo 

populacional. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) por escrito, 

foi obtido dos pais ou responsáveis legais pelas crianças (Anexo 2). 

 

4.3  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram elegíveis para o estudo crianças que estavam presentes nas 

creches no momento da coleta, residentes em Goiânia, que não fizeram uso de 

antimicrobiano nos sete dias antecedentes à data da coleta, além da assinatura 
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do TCLE pelos pais ou responsáveis legais e fornecimento dos dados do cartão 

vacinal da criança.  

Ausência das crianças nas creches e/ou dos pais ou responsáveis legais 

da criança durante a visita nas creches e falha durante a coleta do swab 

(quando o swab não alcançou a nasofaringe devido à resistência da criança) 

foram considerados critérios de exclusão. 

4.4  AMOSTRAGEM  

 

O tamanho de amostra de 1.188 crianças foi baseado numa taxa média 

de portador nasofaríngeo de H. influenzae de 50% (Greenberg et al. 2004) 

entre crianças que fez uso de antibiótico nos últimos 7 dias de 30%, perdas 

15%, recusas 10%, alfa de 5%, precisão de 5% e efeito de desenho de 2,0. 

O racional utilizado para o processo de amostragem sistemática para 

este estudo foi buscar uma amostra final em que todas as regiões do município 

estivessem representadas. A partir de uma lista de todos os Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEIs) do município (n=110), os 60 CMEIs participantes 

foram ordenados de acordo com os bairros e sorteados. Todas as crianças da 

faixa etária de interesse (36-59 meses) matriculadas nos CMEIs sorteados, 

foram elegíveis para o estudo. 

4. 5 COLETA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Durante o inquérito nas creches, um questionário padronizado (Anexo 3) 

foi preenchido pelos pais ou representante legal para todas as crianças 

participantes do estudo. Dados sóciodemográficos e potenciais fatores 

associados ao portador nasofaríngeo do Haemophilus como número de 

indivíduos vivendo na mesma casa, escolaridade materna, renda familiar e 

acesso ao sistema de saúde privado foram coletados. Dados sobre vacinação 

foram obtidos do cartão de vacina de cada criança.  
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4.6  COLETA DO ESPÉCIME CLÍNICO 

As coletas foram realizadas no período de outubro a dezembro de 2010 

por pesquisadores assistentes previamente treinados quanto aos 

procedimentos adequados para realização da coleta de swab e entrevista com 

os pais. Após a obtenção do consentimento dos pais ou responsável, foi 

coletada de cada criança uma amostra de secreção da nasofaringe por swab 

pernasal ultrafino e flexível de alginato de cálcio (Fisherbrand®, Fisher 

Scientific, Pittsburg, PA) de acordo com a técnica de introdução pernasal, 

seguindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (WHO 

1994). Apenas um swab foi coletado de cada criança.  

Os espécimes coletados foram acondicionados em tubos criogênicos 

(Kasvi®, Curitiba, PR, Brasil) contendo 1 mL do meio de transporte Skim-milk-

tryptone-glucose-glycerine (STGG) (O'Brien et al. 2001). A haste do swab foi 

cortada ao nível do tubo, permitindo que a parte do alginato de cálcio do swab 

ficasse submersa no STGG. As amostras foram encaminhadas imediatamente 

após a coleta, ao Laboratório de Bacteriologia Aplicada do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG), onde foram homogeneizados com auxílio do vórtex, a fim de 

dispersar os microrganismos do swab no meio de transporte e armazenados à -

80CºC para posterior processamento (Figura 9).   

 

 

 

 

 

Figura 9: Fluxograma da coleta de secreção da nasofaringe de crianças que 

frequentavam creches no município de Goiânia-GO. 
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4.7  PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

Para o isolamento dos microrganismos foi utilizada a cultura bacteriana, 

considerada a técnica gold standard (padrão-ouro) para crescimento in vitro de 

bactérias patogênicas em material clínico, e após, para identificação das 

espécies e sorotipagem, foram utilizados métodos moleculares. Na análise de 

resistência microbiana aos β-lactâmicos foram utilizados métodos para 

detecção da produção da enzima β-lactamase através do teste da 

cefalosporina cromogênica e métodos moleculares para detecção dos genes 

codificadores dessa enzima. 

 

4.7.1  Isolamento bacteriano 

 

As amostras preservadas em STGG foram descongeladas, 

homogeneizados em vórtex e alíquotas de 80 μL foram semeadas em placas 

de ágar chocolate suplementadas com bacitracina (300 μg/mL) para isolamento 

seletivo do Haemophilus spp. Por se tratar de material composto por diferentes 

espécies bacterianas o uso do antibiótico favoreceu o seu isolamento. As 

placas foram incubadas por 24-48 horas a 35-37°C, em condições de 

microaerofilia (aproximadamente 5% de CO2), ambiente favorável para 

bactérias de difícil crescimento (Ledeboer & Doern 2011). As colônias com 

morfologia típica sugestivas de Haemophilus spp., isto é, pequenas, 

translúcidas ou mucóides e com coloração acinzentada, foram repicadas em 

placas de ágar chocolate sem bacitracina e incubadas nas mesmas condições 

citadas anteriormente (IAL 2010). Após 24 horas de crescimento, as colônias 

foram congeladas em STGG à -80ºC e submetidas à extração de DNA 

genômico para posterior identificação da espécie, sorotipagem e análise da 

resistência antimicrobiana (Figura 10). 
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Figura 10: Fluxograma de isolamento bacteriano através da cultura. 

 

4.8  EXTRAÇÃO DE DNA 

 

As extrações de DNA genômico dos isolados bacterianos, foram 

realizadas a partir de uma suspensão preparada com 3 a 4 colônias de cultura 

recente em 60 μL de água MiliQ estéril, em um tubo de microcentrífuga de 1,5 

mL, com auxílio de alça estéril descartável de 1 µL. As suspensões foram 

aquecidas a 100°C por 10 minutos em banho-maria e em seguida 

centrifugadas a 8.000 rpm por 3 a 5 minutos Delicadamente, 40 μL do 
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sobrenadante foi transferido para outro microtubo, devidamente identificado e 

armazenado a -20°C até o momento do uso (Figura 11) (IAL 2010). 

 

 

 

Figura 11: Fluxograma de extração de DNA genômico a partir de colônias 

suspeitas de Haemophilus spp. 

 

 

4.9  IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE Haemophilus 

 

4.9.1  Identificação de Haemophilus influenzae 

 

A Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (PCR-RT) foi 

utilizada para a identificação da espécie H. influenzae utilizando-se como alvo o 

gene hpd3 (protein D-encoding gene) a partir dos extratos de DNA preparados 

dos isolados bacterianos (Forsgren et al 2008, Wang et al. 2011, Wang et al. 

2012). Os oliginucleotídeos iniciadores e a sonda utilizada para identificação 

estão listados no quadro 4. 

A reação foi preparada em um volume final de 25 µL sendo composta de 

12,5 µL da TaqMan® Master Mix 1X concentrado (Taq PCR Master Mix – 

QIAGEN®); 1,25 µM do iniciador hpdF822; 3,75 µM do iniciador hpdR952; 1,25 

µM de sonda Pb896i; 4,5 µL de água ultrapura estéril (Qiagen RNase-free 

water) e de 100 a 1000 ng de DNA template. A amplificação seguiu o 

programa: 1 ciclo de 10 minutos a 95ºC para a ativação da enzima e 50 ciclos 
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de 15 segundos a 95ºC e 60 segundos a 56ºC. O controle negativo da reação 

foi a própria mistura de reagentes necessários para a realização do PCR-RT e 

para controle positivo foi utilizado DNA extraído da cepa de referência Hi 

ATCC10211. 

Quadro 4: Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores e sonda utilizados na 

reação de PCR-RT para a detecção do gene hpd3. 

Gene Alvo Iniciadores e Sondas 

 

Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’ 

 

 

 

hpd3 

    

      hpdF822 

      hpdR952 

      Pb896i 

  

   
 

 

GGT TAA ATA TGC CGA TGG TGT TG  

TGC ATC TTT ACG CAC GGT GTA  

FAMTT GTG TAC ACT CCG TTG GTA AAA GAA CTT GCA C 

 

 

Os isolados que apresentaram valores de cycle threshold (Ct), ou seja, 

número de ciclos necessários para que a fluorescência da reação seja 

detectável, menores que 35, foram considerados positivos para espécie H. 

influenzae. Quando não apresentaram valores de Ct ou quando esses valores 

foram superiores a 35, as amostras foram consideradas negativas para a 

determinação da espécie. 

 

4.9.2  Identificação de Haemophilus haemolyticus 

 

 Os isolados que não apresentaram Ct na reação para identificação de 

Hi, isto é, que foram hpd3 negativos, foram submetidos à reação de 

diferenciação do Hhae conforme proposto pela GlaxoSmithKline (GSK). 

 Para identificação do H. haemolyticus utilizou-se PCR duplex em tempo 

real lgtC/P6 desenvolvida na Unidade de Desenvolvimento de Biologia 

Molecular dos Laboratórios Clínicos da Vacina Global da GlaxoSmithKline 

Biologicals. Um conjunto de iniciadores e sonda foi selecionado para o gene 

P6, gene que codifica a proteína da membrana externa P6 (Quadro 5). O gene 

P6 é altamente conservado entre as espécies de Haemophilus spp. Um 

segundo conjunto de iniciadores e sonda foi selecionado para o gene lgtC 

(Quadro 5), gene que codifica uma UDP-galactose-lipooligosacarídeo 
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galactosiltransferase contribuindo para estruturas de lipo-oligossacarídeos 

(LOS) associados à virulência. O gene lgtC está presente em todas as cepas 

de H. influenzae e é 54 vezes mais prevalente em H. influenzae do que em H. 

haemolyticus (McCrea et al. 2008). A proteína P6 é compartilhada por H. 

influenzae e H. haemolyticus (apenas 4 dos 53 aminoácidos são diferentes de 

H. influenzae) (Murphy et al. 2007). 

Quadro 5: Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores e sonda utilizados na 

reação de PCR duplex em tempo real lgtC/P6 para especiação do H. 

haemolyticus. 

Gene Alvo Iniciadores e Sondas 

 

Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’ 

 

 

 

Lgtc 

 

LgtcF-104 

LgtcR-253 

Probe MGB1 

Lgtc_178FAM 

  

   
 

 

TRG CKA CTT ACG CTA GAC TAA ATT TAA CTA A 

TAT CTC GAC ATS CTG CCA AAT AAT A 

FAMACA TTA ACA AAC  TCT TCA  CTC TCA CTT C 

 

 

 

P6 

 

    Primer P6-4WF 

    Primer P6-115R 

    Probe MGB2 

    P6_54VIC 

 

 

TCA CCG TAA GAT ACT GYG CCT AAT TT 

GTA CAC CAG AAT ACA ACA TCGCAT T 

VICTAA ATA ACC TTT AAC TGC ATC TG 

Fonte: GlaxoSmithKline 

 

A reação foi preparada em um volume final de 25 µL sendo composta de 

12,5 µL da TaqMan® Master Mix 1X concentrado (Taq PCR Master Mix – 

QIAGEN®); 40 µM dos oligonucleotídeos iniciadores; 0,2 µM de sonda; 5 µL de 

água ultrapura estéril (Qiagen RNase-free water) e de 100 a 1000 ng de DNA 

template. A amplificação seguiu o programa: 1 ciclo de 15 minutos a 95ºC para 

a ativação da enzima e 45 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 60 segundos a 

60ºC. O controle negativo da reação foi a própria mistura de reagentes 

necessários para a realização do PCR-RT e para controle positivo foi utilizado 

DNA extraído da cepa de referência Hi ATCC10211. 

 A partir dos valores de Ct para cada alvo genético, foi calculado o valor 

do delta Ct (ΔCt) subtraindo-se o valor do Ct para P6 do valor de Ct para lgtC  
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(ΔCt = Ct lgtC - Ct P6). Se ∆Ct < FAC- => POS (H. influenzae), ∆Ct > FAC+ => 

NEG (H. haemolyticus) e FAC- ≤ ∆Ct ≤ FAC+ => FAC ZONE (Figura 12). 

 

 

 

 

 Figura 12: Algarítimo utilizado para a identificação do Haemophilus influenzae 

e Haemophilus haemolyticus baseados nos valores de ∆Ct. 

 Os isolados que apresentaram resultados na FAC ZONE foram 

submetidos a uma nova reação de PCR-RT e leitura seguindo os fluxogramas 

em anexo (Anexo 4). 

 

4.10 DETECÇÃO DE CÁPSULA E SOROTIPAGEM DO Haemophilus 

influenzae 

 

Após a identificação da espécie, todos os isolados de Haemophilus 

influenzae foram submetidos ao PCR convencional para detecção do gene 

bexA, o qual expressa a codificação da cápsula. Primeiramente, utilizou-se pool 

de 4 amostras para cada poço da reação, com finalidade de triar a presença do 

gene bexA entre as mesmas. As amostras, cujo pool apresentou a presença do 

gene bexA, foram submetidas individualmente a nova reação de PCR para 

identificar qual delas expressavam o gene bexA. Os oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados para detecção do gene bexA (van Ketel et al. 1990; Falla 

et al. 1994; Tristam & Nichols 2006) estão listados no quadro 6. 

As reações de amplificação foram realizadas com as seguintes 

concentrações de reagentes: tampão de reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 

mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 1,0-2,5 μM de cada desoxirribonucleotídeos 

fosfatados (dNTP); 0,25 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 1U de AmpliTaq 

DNA polimerase e 10-100 ng do DNA template, obtendo volume final de 25 µL. 

Para o controle negativo da reação, foi utilizada a água MilliQ esterilizada e 

   
Hhae 

FAC- = 7,8 FAC+ = 18,2  CO = 13 

 

FAC ZONE 
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para controle positivo a cepa padrão Hie ATCC8142. Foi utilizada a seguinte 

programação: 3 minutos a 94ºC, 35 ciclos de 50 segundos a 92ºC, 1 minuto a 

55ºC, 1 minuto a 72ºC e uma extensão adicional de 5 minutos a 72ºC no 

termociclador da marca Axygen®. Os produtos das reações foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose à 1,5% em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5 X por 

1 hora a 100 V. Foi utilizado marcador de 50 bp como padrão de peso 

molecular posicionado na extremidade do gel. Os géis foram visualizados após 

coloração com brometo de etídeo, fotografados sob transiluminação ultravioleta 

e capturados com o sistema de fotodocumentação GelDoc XR® (BioRad 

Laboratories). 

 As amostras que expressaram o gene bexA foram submetidas a duas 

reações de PCR multiplex convencional (cmPCR) para sorotipagem. Uma 

reação foi para detecção dos genes cap a, cap d e cap f, que conferem os 

sorotipos a, d e f e a outra reação para os genes cap b, cap c e cap e, que 

conferem os sorotipos b, c e e. Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para 

detecção dos genes responsáveis pelos 6 sorotipos estão listados no quadro 6. 

Para as reações de amplificação foram utilizadas as seguintes 

concentrações de reagentes: tampão de reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 

mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 1,0-2,5 μM de cada desoxirribonucleotídeos 

fosfatados (dNTP); 0,25 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 1U de AmpliTaq 

DNA polimerase e 10-100 ng do DNA template, obtendo volume final de 25 µL. 

Para o controle negativo das reações foi utilizada a água MilliQ esterilizada e 

para o controle positivo as cepas padrão Hia ATCC9006, Hib ATCC33533, Hic 

ATCC9007, Hid ATCC9332, Hie ATCC8142 ; Hif ATCC9833. As reações foram 

submetidas a seguinte programação: 3 minutos a 94ºC,  35 ciclos de 50 

segundos a 92ºC, 1 minuto a 55ºC, 1 minuto a 72ºC e uma extensão adicional 

de 5 minutos a 72ºC no termociclador da marca Axygen®. Os produtos das 

duas reções foram submetidos à eletroforese em gel de agarose à 1,5% em 

tampão Tris-Borato-EDTA 0,5 X por 1 hora a 100 V. Foi utilizado marcador de 

50 bp como padrão de peso molecular posicionado na extremidade do gel. Os 

géis foram visualizados após coloração com brometo de etídeo, fotografados 
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sob transiluminação e capturados com o sistema de fotodocumentação 

ultravioleta GelDoc XR® (BioRad Laboratories).  

Quadro 6: Sequências de oligonucleotídeos iniciadores utilizados no PCR e no 

cmPCR para detecção do gene codificador da cápsula e tipos capsulares do H. 

influenzae. 

 
Genes Alvo 

 

Iniciadores 

 

Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’ 

 

Tamanho do amplicon 

(pb) 

 

bexA 

 

 

cap a 

 

 

cap b 

 

 

cap c 

 

 

cap d 

 

 

cap e 

 

 

cap f 

 

 

 

Hi1 

Hi2 

 

a1 

a2 

 

b1 

b2 

 

c1 

c2 

 

d1 

d2 

 

e1 

e2 

 

f1 

f2 

 

CGTTTGTATGATGTTGATCCAGAC 

TGTCCATGTCTTCAAAATGATG 

 

CTACTCATTGCAGCATTTGC 

AATATGACCTGATCTTCTG 

 

GCGAAAGTGAACTCTTATCTCTC 

GCTTACGCTTCTATCTCGGTGAA 

 

TCTGTGTAGATGATGGTTCA 

CAGAGGCAAGCTATTAGTGA 

 

TGATGACCGATACAACCTGT 

TCCACTCTTCAAACCATTCT 

 

GGTAACGAATGTAGTGGTAG 

GCTTTACTGTATAAGTCTAG 

 

GCTACTATCAAGTCCAAATC 

CGCAATTATGGAAGAAAGCT 

 

345 

 

 

250 

 

 

480 

 

 

250 

 

 

150 

 

 

1.350 

 

 

450 

 

4.11  DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

4.11.1  Teste fenotípico para detecção da produção de β-lactamase 

 O teste da cefalosporina cromogênica, cujo substrato é a nitrocefina, foi 

aplicado em todos os H. influenzae encapsulados e em 20% dos HiNT 

selecionados aleatoriamente, para investigar a presença de isolados 

produtores da enzima β-lactamase.  

 Discos impregnados com o substrato nitrocefina (BBL CEFINASE, BD). 

foram dispensados em uma placa de petri esterilizada, umedecidos com água 

Miliq estéril e em seguida, com auxilio de alça descartável estéril, colônias 

isoladas de cultivo recente em ágar chocolate foram pescadas e aplicadas 

sobre os mesmos. Após um minuto, realizou-se a leitura do teste: mudança de 
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cor do disco de amarelo para roxo foi considerado teste positivo, isto é, 

indicativo da presença da enzima β-lactamase no isolado; a permanência da 

cor do disco em amarelo indicou a ausência da enzima no isolado, isto é, foi 

considerado teste negativo. 

 Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 29213 e Escherichia coli ATCC 

25922 foram usadas como controle positivo e negativo, respectivamente. 

4.11.2  Detecção de genes codificadores de enzimas do tipo β-lactamase  

 A detecção dos genes blaTEM-1 e blaROB-1, codificadores das enzimas 

TEM-1 e ROB-1 respectivamente, foi realizada por PCR convencional, em 

todos os H. influenzae encapsulados e em 20% dos HiNT selecionados 

aleatoriamente. Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para detecção dos 

genes blaTEM-1  e blaROB-1  (Tristam & Nichols 2006) estão listados no quadro 7. 

As reações de amplificação foram realizadas com as seguintes 

concentrações de reagentes: tampão de reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 

mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 1,0-2,5 μM de cada desoxirribonucleotídeos 

fosfatados (dNTP); 0,25 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 1U de AmpliTaq 

DNA polimerase e 10-100 ng do DNA template, obtendo volume final de 25 µL. 

Para o controle negativo das reações, foi utilizada a água MilliQ esterilizada e 

para controle positivo as cepas pBR 322 e NID 48/10, dos genes blaTEM-1 e 

blaROB-1 respectivamente. Em seguida as reações foram submetidas à seguinte 

programação: 3 minutos a 94ºC, 30 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 1 minuto a 57ºC, 

2 minutos a 72ºC e uma extensão adicional de 5 minutos a 72ºC no 

termociclador da marca Axygen®. Os produtos das reações foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose à 1,5% em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5 X por 

1 hora a 100 V. Foi utilizado marcador de 50 bp como padrão de peso 

molecular posicionado na extremidade do gel. Os géis foram visualizados após 

coloração com brometo de etídeo, fotografados sob transiluminação ultravioleta 

e capturados com o sistema de fotodocumentação GelDoc XR® (BioRad 

Laboratories). 
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Quadro 7: Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados na PCR 

para detecção dos genes de resistência aos antimicrobianos β-lactâmicos.  

Genes Alvo Iniciadores 

 

Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’ 

 

Tamanho do 

amplicon (pb) 

 

blaTEM 

 

 

blaROB 

TEM1 Fwd 

TEM1 Rev 

 

ROB1Fwd  

ROB1Rev 

TGGGTGCACGAGTGGGTTAC        

TTATCCGCCTCCATCCAGTC 

 

ATCAGCCACACAAGCCACCT 

GTTTGCGATTTGGTATGCGA 

 

526 

 

692 

 

 

4.12  ANÁLISES DE DADOS 

 

 A base de dados foi construída com o programa estatístico SPSS 

(Chicago, IL, USA) versão 18.0. A prevalência do portador de Hi e Hhae entre 

as crianças foi estimada considerando o número de crianças colonizadas pelo 

Hi e Hhae no numerador, e no denominador o número de crianças do estudo 

que tiveram swabs coletados e processados. Os fatores de risco para o estado 

de portador foi analisado por análise univariada com as variáveis de interesse 

para esse desfecho, como a idade da criança em anos, sexo, uso de 

antibióticos nos últimos 30 dias antecedentes à coleta, vacinado contra Hib, 

vacinado contra pneumococo, escolaridade da mãe, renda familiar, fumante em 

casa, número de crianças menores de 10 anos no domicílio e número de 

pessoas no domicílio. Variáveis com valor de P < 0,10 na análise univariada 

foram incluídas na regressão de Poisson multivariada. O nível de probabilidade 

de 0,05 (bi-caudal) foi utilizado para determinar a significância estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram utilizadas nesse estudo 1.188 amostras de secreções de 

nasofaringe, coletadas no período de outubro a dezembro de 2010 e 

acondicionadas em STGG, de crianças entre 36-59 meses de idade que 

frequentavam 60 creches localizadas em várias regiões do município de 

Goiânia. Das 1.188 amostras semeadas, em 667 houve crescimento de 

colônias suspeitas de Haemophilus spp. em ágar chocolate após incubação em 

ambiente favorável. Dentre estas (667/1.188), 624 foram positivas para a 

detecção do gene hpd3 para identificação de Hi e 43 consideradas negativas, 

isto é não apresentaram Ct ou os valores de Ct foram maiores que 35 (Figura 

13), as quais foram submetidas à reação de PCR duplex em tempo real lgtC / 

P6 para identificação do Hhae (GSK) (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curvas de amplificação do gene hpd para identificação do H. 

influenzae.  

curva negativa 
Ct = 41,82 

curvas positivas 
Ct < 35 

limitHi 
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Figura 14: Curvas de amplificação dos genes lgtc/P6 para identificação do H. 

haemolyticus.  

Entre os 43 isolados bacterianos, 14 foram identificados como H. 

haemolyticus e 22 após análise, foram classificados como H. influenzae. 

Portanto, prevalência total de colonização por Hi foi de 54,4% (646/1.188) e 

para Hhae de 1,2% (14/1.188). 

 Todos os H. influenzae identificados (646/1.188) foram submetidos à 

investigação do gene bexA, codificador de cápsula, através da PCR 

convencional.  Em 25 (4,0%) isolados bacterianos foram detectados a presença 

desse gene, sendo classificados como Hi encapsulados e em 621 (96,1%) não 

foram observados a presença do mesmo, sendo caracterizados como Hi não 

tipáveis (HiNT). A figura 15 demonstra a visualização de algumas amostras que 

expressaram ou não a presença de cápsula. 
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Figura 15: Eletroforese em gel de agarose dos produtos resultantes da PCR 

para detecção do gene codificador da cápsula bexA dos H. influenzae. Controle 

positivo: Hie ATCC8142 – 345 pb; colunas 1-15, 18-20: HiNT; colunas 16 e 17 

Hi encapsulados. Ladder: seta vermelha indica tamanho do produto esperado 

de PCR. . 

Entre os Hi encapsulados (25/646) submetidos às duas reações de 

cmPCR para detecção dos genes capa, capb, capc, capd, cape e capf, os 

quais determinam os sorotipos a, b, c, d, e e f respectivamente, os mais 

prevalentes foram  o e (11/44,0%), f (11/44,0%) seguidos pelo a (2/8,0%) e d 

(1/4,0%). O sorotipo b, contemplado na vacina Hib, e o sorotipo c não foram 

detectados nos isolados de Hi encapsulados. As figuras 16 e 17 representam 

algumas amostras que foram submetidas à sorotipagem, onde se observa a 

espressão de cápsulas de alguns sorotipos.  
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Figura 16: Eletroforese em gel de agarose dos produtos resultantes da cmPCR 

para detecção dos genes capa, capd, capf responsáveis pelos sorotipos a, d e f 

dos H. influenzae encapsulados. Controles positivos: Hia ATCC9006 – 250 pb; 

Hid ATCC9332 – 150 pb; Hif ATCC9833 – 450 pb; colunas 1-4, 7, 14-18: 

isolados negativos para os genes; colunas 5, 9, 10, 12 e 13: Hif; colunas 6 e 8: 

Hia; coluna 11: Hid. Ladder: seta vermelha indica tamanho do produto 

esperado de PCR.  

 

 

Figura 17: Eletroforese em gel de agarose dos produtos resultantes da cmPCR 

para detecção dos genes capb, capc, cape responsáveis pelos sorotipos b, c e 

e nos H. influenzae encapsulados. Controles positivos: Hib ATCC33533 – 480 

pb, Hic ATCC9007 – 250 pb, Hie ATCC8142 – 1350 pb; colunas 1,2, 5-10,12-

14: isolados negativos para os genes; colunas 3, 4 e 11: Hie. Ladder: seta 

vermelha indica tamanho do produto esperado de PCR.  
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 Assim, a prevalência de Hi e Hhae encontrada na colonização de 

nasofaringe de crianças que frequentavam creches no município de Goiânia no 

período do estudo foi de 54,4% e 1,2% respectivamente, sendo 2,1% Hi 

encapsulados cujos sorotipos circulantes foram: e (0,9%), f (0,9%), a (0,2%) e d 

(0,1%). A prevalência do HiNT na colonização nasofaríngea foi de 52,3% 

(Tabela 3). 

Tabela 1: Prevalência de Haemophilus influenzae (Hi), Hi encapsulados com 
respectivos sorotipos, Hi não tipáveis (HiNT) e H. haemolyticus em secreções 
de nasofaringe de 1.188 crianças menores de cinco anos de idade que 
frequentavam creches em Goiânia/GO. 
 

Status portador de 

Haemophilus spp. 

n % 

Hi 646  54,4% 

Hi encapsulado 25    2,1% 

Hie 11    0,9% 

Hif 11    0,9% 

Hia 2    0,2% 

Hid 1    0,1% 

Hib 0    0,0% 

Hic 0    0,0% 

HiNT 621  52,3% 

Hhae 14    1,2% 

Não Haemophilus 528   44,4% 

Total 1.188 100,0% 

 

Todos os Hi encapsulados (25/646) foram submetidos à detecção de 

genes codificadores da enzima β-lactamases, somente em um (4,0%) isolado 

foi observado o gene blaTEM-1, e em outro isolado (4,0%) o gene blaROB-1. Ambos 

foram produtores fenotipicamente da enzima β-lactamase. 

Foram escolhidos aleatoriamente 20% (124/621) de HiNT para analisar a 

presença dos genes de resistência e foram constatados a presença de 17 

(13,7%) isolados portadores do gene blaTEM-1 e 2 (1,6%) isolados portadores do 

gene blaROB-1. Todos os isolados que expressaram genes de resistência 

(19/124) foram produtores fenotipicamente da enzima β-lactamase. As figuras 
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18 e 19 representam algumas amostras que foram submetidas à detecção dos 

genes de resistência e a figura 20 demosnstra a visualização da detecção da 

produção da enzima β-lactamase. 

O gene blaTEM-1 (18/149) foi o mais prevalente entre os Hi submetidos a 

investigação com 12,1%, enquanto a prevalência do gene blaROB-1 foi de 2,0% 

(3/149) (Tabela 2). 

Tabela 2: Prevalência de genes de resistência, blaTEM-1 e blaROB-1, para 
antibióticos β-lactâmicos em secreções de nasofaringe de 1.188 crianças 
menores de cinco anos de idade que frequentavam creches em Goiânia/GO. 

 
Genes de 
resistência 

Hi encapsulados 
(n=25/100%) 

 
positivos     negativos 

20% HiNT  
(n=124/100%) 

 
positivos        negativos 

Total 
(n=149/100%) 

 
positivos         negativos 

 
blaTEM-1 

 
1(4,0%)      24(96,0%) 

 
17(13,7%)     107(86,3%) 

 
18(12,1%)     131(87,9%) 

blaROB-1 1(4,0%)      24(96,0%)   2(1,6%)      122(98,4%)    3 (2,0%)     146(98,0%) 

Total  2(8,0%) 19(15,3%)   21(14,1%) 

 
 

 

Figura 18: Eletroforese em gel de agarose dos produtos resultantes da PCR 

para detecção do gene de resistência blaTEM-1 nos H. influenzae isolados. 

Controle positivo: pBR 322 – 526 pb; colunas 1-6, 8, 10-16: isolados Hi 

negativos para presença do gene; colunas 7 e 9: isolados de Hi positivos para 

o gene  blaTEM-1. Ladder: seta vermelha indica tamanho do produto esperado de 

PCR.  



 

 

46 

 

 
 
Figura 19: Eletroforese em gel de agarose dos produtos resultantes da PCR 

para detecção do gene de resistência blaROB-1 nos H. influenzae isolados. 

Controle posotivo NID 48/10 – 692 pb; colunas 1-6, 8-12: negativos para o 

gene blaROB-1; colunas 7 e 13: isolados de Hi positivos para o gene blaROB-1. 

Ladder: seta vermelha indica tamanho do produto esperado de PCR.  

 

 
 
Figura 20: Teste fenotípico para a detecção da produção da enzima β-

lactamase nos H. influenzae isolados. Discos amarelos – 2 isolados de Hi não 

produtores de β-lactamase; disco roxo – 1 isolado de Hi produtor de β-

lactamase; disco branco – sem inóculo. 

 

As características demográficas e potenciais fatores de risco associados 

à colonização por Hi das crianças incluídas no estudo estão apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Características demográficas do portador de H. influenzae entre as 
crianças que frequentavam creches no município de Goiânia-GO. 
 

 Portador H. influenzae    

Características 
demográficas 

Sim  Não  OR IC 95% Valor de 
P 

 n % n %    

População estudada 646 54,4 542 45,6    
        
Idade em anos        

3 anos 314 59,1 217 40,9 1,42 1,12-1,78 0,003 
4 anos 332 50,5 325 49,5    

        
Sexo        

Feminino 300 54,1 255 45,9 0,98 0,77-1,23 0,834 
Masculino 346 54,7 287 45,3    

        
Antibióticos últimos 30 
dias 

       

Sim 166 54,8 137 45,2 1,02 0,79-1,33 0,871 
Não 479 54,2 404 45,8    

        
Vacinado Hib        

Sim 643 54,4 538 45,6 1,79 0,30-10,77 0,518 
Não 2 40,0 3 60,0    

        
Vacinado pneumo        

Sim 51 45,9 60 54,1 0,69 0,46-1,02 0,059 
Não 594 53,3 480 44,7    

        
Escolaridade da mãe        

≤ 8 anos 222 59,4 152 40,6 1,36 1,06-1,74 0,016 
> 8 anos 412 51,8 383 48,2    

        
Renda Familiar        

< 1 Salário mínimo 29 55,8 23 44,2 1,06 0,60-1,86 0,828 
≥ 1 Salário mínimo 608 54,2 513 45,8    

        
Fumante em casa        

Sim 159 51,6 149 48,4 0,86 0,66-1,12 0,266 
Não 486 55,3 393 44,7    

        
Número de crianças 
menores de 10 anos no 
domicílio 

       

≥ 3 crianças 125 61,6 78 38,4 1,43 1,05-1,95 0,023 
< 3 crianças 520 52,8 464 47,2    

        
Número de pessoas no 
domicílio 

       

≥ 4 pessoas 435 55,0 356 45,0 1,08 0,85-1,38 0,522 
< 4 pessoas 210 53,0 186 47,0    
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As variáveis, idade (P=0,003), escolaridade da mãe (P=0,016) e número 

de crianças menores de 10 anos no mesmo domicílio (P=0,023) foram 

significativamente associada com maior prevalência de colonização por Hi na 

análise univariada. Para as demais variáveis não foi observada associação 

significativa com a colonização por Hi. 

As variáveis significativamente associadas com a colonização por Hi na 

análise univariada foram incluídas na regressão de Poisson multivariada e 

estão apresentadas na tabela 4. De acordo com a análise multivariada, 

crianças com idade de 3 anos (P=0,002), escolaridade da mãe menor ou igual 

a 8 anos (P=0,048) e número de crianças menores de 10 anos no domicílio 

(P=0,050) foram considerados fatores de risco independentemente associados 

para a colonização por Hi.  

Tabela 4. Fatores de risco independentemente associados com a colonização 

por H. influenzae em crianças que frequentam creches no município de 

Goiânia-GO. 

 

Variáveis 
Análise Multivariada 

P 
 

   OR 
 

     95,0% C.I. 

3 anos de idade 0,002 

 

1,462 

 

1,155 - 1,849 

      

<= 8 anos escolaridade da mãe 0,048  1,293  1,003 - 1,667 

      

>= 3 pessoas < 10 anos de idade 

nos domicilios      0,050        1,375 

 

      1,000 - 1,890 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo foi realizado após uma década da introdução da 

vacina Hib no calendário de imunização infantil brasileiro ocorrida em 1999, em 

crianças menores de cinco anos de idade que frequentavam creches no 

município de Goiânia-GO, para estimar a prevalência do Hamophilus influenzae 

e Haemophilus haemolyticus, bem como os sorotipos do Hi circulantes com 

caracterização da resistência antimicrobiana e os fatores de riscos associados 

ao portador nasofaríngeo. A taxa de colonização do Hi encontrada na 

população estudada foi de 54,4%, confrontando com estudos realizados com a 

mesma população e quase sempre nas mesmas condições, que mostraram 

variação na taxa em crianças frequentadoras de creches entre 15,6% e 82,0% 

(Dabernat et al. 2003; Bricks eta al. 2004; Bonifácio et al. 2006; Oguzkaya-

Artan et al. 2007; Carvalho et al. 2011; Zanella et al. 2015),  

Foi de fundamental importância a utilização de algumas ferramentas 

durante todo processo para estimar a prevalência dos Haemophilus spp. com 

acurácia. Estas possibilitaram isolamento e identificação dos microrganismos 

de forma eficaz e correta, contribuindo assim para obtenção da expressiva taxa 

de Hi encontrada. Ferramentas como o meio STGG (O'Brien et al. 2001), meio 

enriquecido utilizado no acondicionamento e transporte da amostra o qual a 

manteve viável para posterior recuperação bacteriana;  a cultura,  técnica gold  

standart, onde utilizou-se ágar chocolate suplementado e ambiente favorável 

para crescimento e isolamento de bactérias fastidiosas (IAL 2010; Ledeboer & 

Doern 2011; Zanella et al. 2015) e metodologias moleculares, como a técnica 

de RT- PCR e PCR convencional para genotipagem, permitiram um isolamento 

e especiação com maior precisão e sensibilidade (GSK; Carvalho et al. 2011; 

Wang et al. 2012).  

Alguns fatores de riscos analisados no estudo também contribuíram para 

elevada prevalência do Hi. Ao depararmos com as características demográficas 

do portador de Hi entre a população estudada, verificamos variáveis 

significativamente associadas com a colonização, às quais caracterizaram os 

fatores de riscos predisponentes à aquisição do Hi na microbiota nasofaríngea 

e disseminação do mesmo no ambiente de convívio das crianças. Fatores 
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como a idade da criança (P= 0,003), escolaridade da mãe (P=0,016) e número 

de crianças menores de 10 anos no mesmo domicílio da criança do estudo 

(P=0,023) foram identificados como independentemente associados à 

colonização pelo Hi na população estudada.  

Estudos mostram que a idade é um importante fator de risco, e que 

antes da introdução da vacina Hib, o Haemophilus foi um dos causadores mais 

comuns de meningite e pneumonia em crianças menores de 5 anos de idade 

(Peltola 2000; Rubach et al. 2011), corroborando com um dos fatores de risco 

encontrado que foi crianças com idade de 3 anos. Possivelmente nessa idade o 

sistema imunológico das crianças ainda se encontra imaturo (CDC 2012) e as 

vacinas preconizadas no cartão de imunização infantil ainda se encontram 

incompletas, levando as mesmas a serem suscetíveis á aquisição do Hi 

(Carvalho et al. 2011). A baixa escolaridade materna (menor que 8 anos), um 

dos relevantes fatores de riscos encontrados, associada com a falta de 

esclarecimento e conscientização em relação aos cuidados que devem ser 

direcionados a criança, desde a higienização até o acompanhamento do cartão 

de vacinação mês a mês, contribui com a colonização e certamente com a 

disseminação desta bactéria entre as crianças e seus contactantes (Jourdain et 

al. 2011). Além disso, três ou mais crianças menores de 10 anos de idade 

convivendo no mesmo domicilio da criança recrutada no estudo (Cheung et al. 

2009), favorece o aglomeramento das mesmas em ambientes pequenos, como 

no domicilio, permitindo a disseminação do Hi entre elas. Geralmente crianças 

que convivem próximas tem maior contato físico, principalmente em momentos 

de descontração, como durante as recreações, colaborando ativamente na 

aquisição e transmissão de microrganismo (St Geme III et al. 1996; Bouskela et 

al. 2000).  

As creches, area geográfica utilizada nesse estudo, apesar não terem 

sido associadas como fator de risco significante, não se pode deixar de 

mencioná-las como uma das contribuintes para elevada taxa de colonização 

nasofaringea de Hi observada, pois são ambientes favoráveis e com 

características consideradas adequadas para aquisição e disseminação de 

agentes patogênicos do trato respiratório superior (Nafstad et al. 1999; Andrade 
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et al. 2003; Sun & Sundell 2011), propiciando um risco aumentando para a 

colonização, bem como o desenvolvimento de infecção respiratória. Hoog e 

colaboradores (2014) mostraram que a incidência de infecção do trato 

respiratório superior foram maiores entre crianças atendidas em creches que 

em crianças no domicilio, durante o primeiro ano de vida. Estudo em Goiânia-

GO demonstrou que crianças que frequentam creches fazem parte do grupo de 

risco para o desenvolvimento de pneumonia (Andrade et al. 2003). E estudo de 

Carvalho et al. (2011) em colonização de nasofaringe de crianças, apontou 

como causa do aumento das taxas por Hi, o convívio em creches. Villasusa et 

al. (2006), em seu estudo observaram que a creche foi um fator de risco 

desencadeante para elevada taxa de Hi de 54,7% encontrada colonizando as 

crianças. Do mesmo modo, Cohen et al. (2011) mostraram alta prevalência de 

Hi de 48,2%,onde um dos fatores de risco associado foi a creche.  

Estudos realizados no Brasil em creches têm observado baixa taxa de 

colonização por Hi encapsulados e aumento na taxa dos HiNT (Bricks et al. 

2004; Bonifácio et al. 2006; Carvalho et al. 2011; Zanella et al. 2015). O atual 

estudo verificou a mesma situação já demonstrada, onde dentro de uma 

amostragem de 1.188, foram encontrados apenas 25 (2,1%) Hi encapsulados; 

e 621 (52,3%) foram caracterizados como HiNT,  determinando-o como o mais 

prevalente. Os sorotipos dos Hi encapsulados que circularam entre a 

população do estudo foram: sorotipo e com 0,9% de prevalência, seguido do 

sorotipo f (0.9%), sorotipo a (0,2%) e sorotipo d (0,1%), não foram encontrados 

nenhum sorotipo b e nem c.  

Comparando estudos similares antes e pós era vacinal, embora 

realizados em época e regiões diferentes, com diferentes metodologias 

laboratoriais, observamos declínio na prevalência Hib e aumento de taxa do 

HiNT na colonização de nasofaringe de crianças que frequentavam creches. 

Estudo realizado um ano antes da introdução da vacina Hib no país, em 1998, 

por Bricks et al. (2004) em Taubaté - SP mostrou prevalência 7,3% Hib na 

colonização nasofaríngea de crianças e 10,1% de HiNT. Três anos após a 

introdução da vacina Hib no Brasil (2002-2003), estudo entre crianças de 2 a 

39 meses em Ribeirão Preto, Sudoeste do Brasil, observou prevalência de Hib 
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de 0,9% e 76,3% de HiNT (Bonifácio et al. 2006). Seis anos depois, em 2005, 

Carvalho et al. (2011) analisando o estado de portador de Hi na nasofaringe de 

crianças de 2 - 59 meses atendidas em creches em Goiânia - GO, constatou 

baixa taxa de colonização por Hib de 0,7% e de 23,3% de HiNT. Estudo 

recente de Zanella et al. (2015) realizado em São Paulo mostrou prevalência 

na colonização em crianças menores de cinco anos de idade por Hib de 0,6% e 

de 43,0% por HiNT.  

Confrontando os resultados obtidos em estudos citados com o presente 

estudo, observamos que nossos dados são condizentes com o que tem 

ocorrido em relação à colonização nasofaríngea por Hib, e considerando que 

quase 100% das crianças participantes haviam sido vacinadas, concluimos que 

o desaparecimento do Hib entre crianças que frequentavam creches pode ter 

sido devido à introdução da vacina conjugada Hib no calendário infantil de 

imunização recomendado pela Organização Mundial da Saúde, confirmando o 

impacto da vacina na colonização nasofaríngea por Hib. Saito et al. (2015), 

verificaram  efetividade da vacina na colonização nasofaríngea por Hib entre 

crianças saudáveis que frequentavam creches na região de Isogo, através da 

diminuição significativa observada na taxa de colonização de Hib de 8,8% na 

primavera para 1,6% no outono. Durante esse período, não houve aumento na 

cobertura vacinal e a taxa de colonização de Hib nas creches foi de 0-18,4% na 

primavera e de 0-4,9% no outono, evidenciando assim melhora na colonização 

de Hib nasofaríngeo e confirmando o impacto da imunidade da comunidade. 

Devido à diminuição ou até mesmo o desaparecimento do Hib entre as 

crianças menores de 5 anos de idade frequentadoras de creches, os Hi dos 

sorotipos não b tem sido observados nos estudos, levando-nos a acreditar que 

está havendo substituição seletiva do Hib pelos  Hi não b e pelo HiNT (Campos 

et al. 2004; Almeida et al. 2005). A mudança do comportamento epidemiológico 

do Hi também tem sido observado em casos de doenças invasivas em crianças 

já vacinadas contra o Hib (Bajanca et al. 2004; Campos et al. 2004; Adam et al. 

2010; Marques et al. (2016). Nossos dados mostram, além do desaparecimento 

do Hib na colonização nasofaringea, a detecção dos sorotipos e, f, a e d  sendo 

o sorotipo “e” e “f” os mais prevalentes. Estudos de colonização também 
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observaram perfil parecidos; Carvalho e colaboradores (2011) verificaram os 

sorotipos f (2,0%), como o mais prevalente, seguidos do sorotipo d (1,3%) e 

sorotipo c (0,1%) e Zanella et al. (2015) observaram 0,6% de sorotipos a e e, 

além de 0,1% de sorotipos c e d. 

O ressurgimento do Hib em doenças invasivas era pós vacinal vem 

sendo mostrado através de estudos, tendo como suspeita da causa a falha 

vacinal (Galil et al. 1999; Kmetzsch et al, 2003). Em Goiás, após levantamento 

de resultados de diagnóstico laboratorial de casos de meningite e pneumonia 

realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (LACEN/GO) no 

período de 2008 a 2015, observou-se o ressurgimento do Hib nos anos de 

2009, 2011 e em maior prevalência em 2015 (Dados publicados no XXIII 

Congresso Latinoamericano de Microbiologia 2016), em crianças menores de 5 

anos de idade que haviam tomado pelo menos uma dose da vacina Hib (Dados 

divulgados pela Coordenação de Doenças Imunopreviníveis e Respiratórias da 

Vigilância Epidemiológica do Estado de Goiás). Fatos que preocupam não só a 

Saúde Pública brasileira, mas também a mundial. 

Em relação à prevalência de HiNT (52,3%) encontrada nesse estudo 

podemos dizer que a vacina Hib pode ter proporcionado a elevação da sua 

taxa. Estudos mostraram variação nas taxas de prevalência do HiNT dentro da 

população estudada pós introdução vacina (Dobernat et al.2003; Bonifácio et 

al. 2006; Oguzkaya-Artan et al. 2007; Hashida et al. 2008; Carvalho et al. 2011; 

Zanella et al. 2015), tornando-o uma preocupação de Saúde Pública, uma vez 

que o HiNT tem sido relato como causadores de doenças invasivas (O'Neill et 

al. 2003; Murphy 2009; Zanella et al. 2011). 

No Brasil dados mostram que a resistência do Hi à ampicilina ainda não 

traz grandes preocupações. Estudos como os de Casagrande et al. (2002) que 

em dez estados brasileiros, detectaram prevalência global de resistência à 

ampicilina de 18,4% destacando as taxas mais elevadas no Distrito Federal 

(25,0%), São Paulo (21,7%) e Paraná (18,5%); e Zanella e colaboradores, em 

2002, reveleram resistência à ampicilina de 18,1% no Brasil, em Hi causadores 

de doenças invasivas. Já o perfil de resistência do Hi isolados em portadores 

nasofaríngeos foi estudado por Dabernat et al. (2002), na França que 



 

 

54 

 

mostraram 1,3% de resistência do Hi à ampicilina e por Zanella et al. (2015) em 

São Paulo, onde a prevalência foi de 16,5% de resistência à ampicilina. 

Nesse estudo, foi caracterizada a resistência antimicrobiana nos Hi 

isolados através da detecção da enzima β-lactamase, por teste fenotípico e 

detecção de genes codificadores, por métodos moleculares, em todos Hi 

encapsulados e em 20% dos HiNT. Nossos resultados foram bem próximos 

aos resultados do estudo conduzido por Zanella et al. (2015), em São Paulo. A 

resistência à ampicilina foi observada em seu estudo através do método de 

disco difusão e a detecção da enzima β-lactamase foi realizada pelo teste 

fenotípico com discos impregnados com nitrocefin, onde obtiveram os 

seguintes resultados: resistência à ampicilina de 9,2% nos Hi encapsulados e 

de 18,3% em 20% dos HiNT, todos os isolados apresentaram a enzima β-

lactamase. No presente estudo, apesar de uma técnica utilizada ter sido 

diferente, a molecular, foi revelado a resistência de 8,0% nos Hi encapsulados 

e 15,3% dos HiNT isolados, e em todos os isolados, como no estudo citado, foi 

detectada a presença da enzima β-lactamase fenotipicamente. Comparando-se 

os resultados dos dois estudos, observamos que a variação entre eles é bem 

pequena, nos certificando que o perfil de resistência em ambos são bem 

parecidos e considerados ainda baixos. 

Em relação à detecção dos genes de resistência blaTEM-1 e blaROB-1, 

podemos comparar esse estudo a outro realizado por Carvalho et al. (2011), 

onde o gene blaTEM-1 foi detectado em 43,2% dos HiNT e o blaROB-1 não foi 

detectado em nenhum isolado analisado. Já nesse estudo, no total de 149 

isolados analisados para os dois genes, em 12,1% detectou-se o gene blaTEM-1 

e em 2,0% foi detectado o gene blaROB-1. Observamos que houve diferença nos 

resultados, mas não foram tão relevantes, a ponto de serem preocupantes. 

Não devemos deixar de pensar que quando se trata de colonização 

nasofaríngea, deve-se ter cautela, pois a nasofaringe favorece a aquisição de 

novos microrganismos e juntamente com esses podem estar sendo carreados 

genes de resistência. Estudos continuados devem ser realizados para 

monitorar a prevalência da resistência do Hi principalmente à ampicilina, bem 
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como a presença da enzima β-lactamase, inativadoras de antibiótico β-

lactâmico, que colonizam nasofaringe de crianças que frequentam creches. 

Embora não tenha estudos específicos de colonização por Hhae, 

estudos em amostras de escarro e em orofaringe foram realizados para se 

diferenciar as espécies Hhae e HiNT através da detecção do gene hpd3 e fuck 

por métodos moleculares, a fim de elucidar sua identificação. A ausência dos 

dois genes foi bastante representativa na identificação de Hhae (McCrea 2008; 

Anderson et al. 2012). Os Hhae têm sido identificados como HiNT por 

apresentarem características fenotípicas bem semelhantes, portanto métodos 

moleculares passaram a serem utilizados. Estudos mostraram que entre 12,0 a 

40,0% do HiNT identificados inicialmente, tanto em orofaringe quanto em 

doenças do trato respiratório inferior, após submetidos a técnicas moleculares, 

eram na verdade Hhae (Xie et al. 2006 ; Murphy 2007 ; Anderson et al. 2012; 

Hare et al. 2012). Dados que só reforçam a importância de se fazer a 

identificação do Hhae por métodos moleculares. 

Nosso estudo utilizou a técnica do PCR duplex em tempo real lgtC / P6 

para a identificação do Hhae (GSK). A taxa de colonização encontrada no 

estudo foi de 1,2%, que apesar de baixa consideramos representativa, pelo fato 

de não terem estudos direcionados somente para avaliação da taxa de 

colonização por Hhae, principalmente no estado de Goiás.  

Observamos que a técnica de PCR duplex em tempo real lgtC / P6 

apresenta boa sensibilidade ao deperarmos com identificação de 22 Hi, que 

anteriormente foram submetidos a várias repetições de detecção do gene hpd3 

e considerados negativos para esse gene, passando a ser um provável Hhae. 

Fato este que nos leva a crer que uma pequena parte de codificação do gene 

hpd não estava presente nos oligonucleotídeos utilizados no RT-PCR para 

detecção desse gene. 

Nossos dados reforçam a necessidade de se continuar monitorando os 

Hi, que circulam naturalmente entre a população infantil, principalmente onde 

há desfavorecimento sócio-econômico, em berçários ou creches, em locais 

onde há muito irmãos na família e aglomeramento de pessoas, tornando-se 
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importantes na tomada de decisões, quando se refere à Saúde Pública. A 

criação de novas vacinas se faz necessária por serem profiláticas, que 

contemplem os Hi não b e o HiNT. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 - A prevalência de Hi e Hhae isolados da nasofaringe de crianças menores de 

cinco anos de idade que frequentavam creche no município de Goiânia no 

período do estudo foi de 54,4% (646/1.188) e 1,2% (14/1.188) respectivamente. 

 
- Dentre os isolados de Hi, 2,1% (25/1.188) foram classificados como 

capsulados e 52,3% (621/1.188) foram considerados HiNT. Os sorotipos mais 

prevalentes foram: sorotipo e (0,9%), sorotipo f (0,9%), sorotipo a (0,2%) e 

sorotipo d (0,1%). Nenhum Hi sorotipo b e c foram identificados. 

 - Entre os Hi encapsulados a prevalência do gene blaTEM-1 foi 4,0% (1/25) e do 

gene blaROB-1 foi de 4,0% (1/25). Entre os HiNT, a prevalência do gene blaTEM-1 

foi de 13,7% (17/124) e do gene blaROB-1 foi de 1,6% (2/124). Todos os isolados 

que apresentaram genes de resistência foram produtores da enzima β-

lactamase. 

- Os fatores de risco associados ao portador nasofaríngeo de Hi foram crianças 

com idade de 3 anos, baixa escolaridade da mãe e três ou mais crianças 

menores de 10 anos de idade convivendo no mesmo domicilio da criança 

recrutada no estudo. 
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Anexo 2: Termo de consentimento livre e esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

Título do Estudo: Dinâmica dos sorotipos de Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae: 
impacto indireto da vacinação com PHiD-CV (vacina pneumocócica conjugada 10-valente) no estado 
de portador em crianças do Brasil Central. 

 

Investigadora Principal: Ana Lúcia S. S. Andrade, M.D., Ph.D. 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

Universidade Federal de Goiás. 

Tel. (62) 3202-7942 

 

Iniciais do (a) Criança 

 

__________________ 

Número do (a) Criança 

 

___________________ 

Data de Nascimento 

 

_________________ 
 

 

 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

  

Você está sendo convidado (a) para que seu filho participe como voluntário de um estudo sobre 

crianças portadoras das bactérias S. pneumoniae (pneumococo) e Haemophilus influenzae na nasofaringe.  

Em junho de 2010 o Brasil tornou-se o primeiro país a introduzir a vacina pneumocócica conjugada 

10-valente no calendário de imunização infantil. Esta vacina utiliza como carreador a proteína do H. 
influenzae não tipável, importante agente de otite média aguda, principal motivo de visitas a ambulatórios 

de pediatria. Outros estudos têm mostrado que esta vacina pode reduzir a prevalência de portador de H. 
influenzae não tipáveis e de OMA.  Especula-se se, em condições programáticas, esta vacina será capaz de 

conferir imunidade de grupo, com consequente redução de portadores de pneumococo e H. influenzae não 

tipável nas crianças não vacinados (efeito indireto da vacinação). 
O estudo está sendo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública.  

A participação do seu filho é voluntária, o que significa que ele/ela participará do estudo somente se 

você quiser. Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e contém 

informações sobre o estudo, incluindo os procedimentos do estudo, e possíveis benefícios e riscos. Você 

também vai conversar com um membro do grupo sobre o estudo antes de decidir se o seu filho deverá 

participar. É importante que você obtenha todas as informações necessárias sobre este estudo para decidir se 

você quer que seu filho participe. Um membro do grupo falará com você sobre este estudo e responderá 

suas perguntas. Você também pode conversar com sua família e amigos para decidir sobre a participação de 

seu filho.  Você pode dispor do tempo necessário para tomar sua decisão.  

 A sua assinatura ao final deste formulário significa que você leu e entendeu as 
informações e que você voluntariamente concorda que seu filho deva participar deste estudo. A 
Dra. Ana Lúcia Andrade e seu grupo obterão sua assinatura neste formulário após explicar o 
estudo e seus procedimentos, responder a todas as suas perguntas e esclarecer todas as suas 
dúvidas.  Você receberá uma cópia assinada e datada deste formulário de consentimento. 

 

 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 
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CONTATOS 
Se você tiver alguma dúvida em relação aos aspectos éticos desse projeto, por favor, entre em contato com o 

Comitê de Ética do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás, telefone 32698338, endereço: 

1
a
 Avenida S/N

0
 Setor Leste Universitário – Goiânia-Goiás – CEP: 74 605-050; Fone/Fax: 3269 8426; 

horário de Atendimento: 8:00 às 18:00 horas – de 2
a 
 à 6

a
 feira. 

 

Se você tiver perguntas sobre este estudo ou se você acha que seu filho sofreu alguma lesão relacionada aos 

procedimentos deste estudo e você gostaria de informação sobre tratamento, por favor, ligue para Dra. Ana 

Lucia Andrade no telefone 3202-7942. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

A participação do seu filho é voluntária. Seu filho não precisa participar. Você pode interromper a 

participação dele a qualquer momento. Se você não deseja que seu filho participe do estudo ou se você 

decidir que gostaria que seu filho fosse retirado do estudo, não há nenhuma penalidade. Se seu filho não 

participar ou se você interromper a participação dele/dela no estudo, seu filho não perderá nenhum 

benefício a que tem direito. Se você decidir retirar seu filho do estudo, você pode solicitar que o material 

biológico de seu filho seja destruído. Se seu filho interromper precocemente a participação no estudo ele/ela 

não precisará realizar qualquer procedimento adicional. Se, por qualquer circunstância, o estudo for 

cancelado, você pode contatar a Investigadora Principal ou outra pessoa do grupo do estudo para 

informações sobre o cancelamento do estudo.  

 

 
 
CONSETIMENTO PARA PAIS ALFABETIZADOS DA CRIANÇA 
 

Eu li e entendi as informações apresentadas e minhas perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Eu 

voluntariamente concordo que meu filho participe neste estudo. Eu não renuncio aos meus direitos legais 

assinando este formulário de consentimento. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste formulário de 

consentimento e outra cópia será armazenada nos arquivos do estudo do investigador. 

 

Pai/Mãe da Criança: 

 

 
Nome por Extenso do Pai/Mãe da Criança Assinatura  Pai/Mãe da Criança Data da Assinatura 

Representante Legal Alfabetizado (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso do Representante Legal Assinatura Representante Legal Data da Assinatura 
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CONSENTIMENTO PARA PAIS OU REPRESENTANTE LEGAL NÃO ALFABETIZADOS  
As informações acima foram lidas para mim por ___________________________. Eu entendi as 

explicações e minhas perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Eu voluntariamente concordo que meu 

filho participe neste estudo. Eu não renuncio aos meus direitos legais assinando este formulário de 

consentimento. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste formulário de consentimento e outra cópia 

será armazenada nos arquivos do estudo do investigador. 

Pai/Mãe da Criança: 

 

 
Nome por Extenso do 

Pai/Mãe do Paciente 

Impressão do Polegar Direito 

Pai/Mãe do Paciente 

Data da Impressão 

 

 

Representante Legal Não Alfabetizado (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso Representante Legal da 

Criança 

Impressão do Polegar Direito 

Representante Legal da Criança 

Data da Impressão 

 

 

Testemunha Imparcial* (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso Testemunha Imparcial Assinatura Testemunha Imparcial Data da Assinatura 

 

 

* Testemunha imparcial não é necessária a menos que o pai/mãe do paciente seja incapaz de ler (ex., cego 

ou analfabeto) ou a menos que indicado no protocolo. Se a testemunha estiver presente, ela deve observar 

o processo completo da obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Investigador que obteve o consentimento: 

 

 
Nome por Extenso do Investigador Assinatura do Investigador Data da Assinatura 
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Anexo 3: Formulários 
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Anexo 4: Algoritmos para especiação de Hi e Hhae de acordo com o proposto 

pela GlaxoSmithKline 
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