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RESUMO 

Streptococcus pneumoniae é o patógeno responsável pelas maiores taxas de morbidade e 

mortalidade em crianças, principalmente em países em desenvolvimento. A colonização da 

nasofaringe é a chave para o desenvolvimento das doenças pneumocócicas, bem como para a 

transmissão horizontal desse patógeno na comunidade. Crianças são o principal reservatório de 

S. pneumoniae e atuam como vetores dentro da cadeia de transmissão desse microrganismo. As 

vacinas pneumocócicas conjugadas (PCV) protegem contra as doenças pneumocócicas 

causadas pelos sorotipos vacinais, atuando também na proteção contra a colonização pelos 

mesmos sorotipos. Em 2010, o Brasil introduziu a PCV10 no programa de imunização infantil. 

Este trabalho é um estudo de base populacional que foi conduzido imediatamente após a 

introdução da PCV10 para determinar a taxa de portador desse patógeno em crianças não 

vacinadas que frequentam creches no município de Goiânia. Esses dados poderão ser utilizados 

como linha de base epidemiológica para avaliação da dinâmica dos sorotipos circulantes na 

comunidade após a introdução da vacina. Foram coletados, nos meses de outubro e novembro 

de 2010, 853 swabs de secreção da nasofaringe em crianças entre 36 a 59 meses que 

frequentavam creches no município de Goiânia. Para o isolamento e identificação de S. 

pneumoniae as amostras foram incubadas por 6 h em caldo enriquecido e semeadas em ágar 

sangue. Colônias α-hemolíticas sensíveis à optoquina e à bile foram identificadas como S. 

pneumoniae. Os isolados foram sorotipados por PCR multiplex convencional. A base de dados 

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

fatores de risco foram avaliados por regressão de Poisson multivariada. O nível de 

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

prevalência de portador do pneumococo foi de 57,6% (IC95%: 54,2% - 60,9%). De acordo com 

a análise multivariada crianças com idade entre 36-47 meses de idade (IRR: 1,117; 

IC95%:1,007 – 1,238; p= 0,035) e crianças em cujos domicílios haviam quatro ou mais pessoas 

residentes (IRR: 1,1214; IC95%: 1,078 – 1,368; p= 0,001) foram considerados fatores de risco 

independentemente associados para a colonização pneumocócica. A variável renda familiar 

igual ou superior a três salários mínimos foi considerada um fator protetor independentemente 

associado para a colonização pneumocócica (IRR: 0,787; IC95%: 0,627 – 0,990; p= 0,041). Os 

sorotipos/sorogrupos mais prevalentes foram 6A/6B/6C/6D (n=80; 16,3%), 14 (n=47; 9,6%), 

23F (n=46; 9,4%), 19F (n=43; 8,8%), 15B/15C (n=30; 6,1%), 11A/11D (n=28; 5,7%), 3 (n=22; 

4,5%) e 19A (n=16; 3,3%). Nossos resultados mostraram uma alta prevalência de colonização 

por pneumococo entre a população estudada, indicando que a colonização por esse 

microrganismo é comum entre crianças, principalmente em ambientes que favorecem a 

aglomeração. Os principais sorotipos/sorogrupos encontrados são contemplados pela PCV10. 

Palavras-chaves: Streptococcus pneumoniae, portador nasofaríngeo, sorotipos, vacinas 

pneumocócicas conjugadas.  

 



ABSTRACT 

Streptococcus pneumoniae remains as a major cause of childhood morbidity and mortality 

worldwide, especially in developing countries. Nasopharyngeal colonization is the key of the 

development of pneumococcal diseases as well as for horizontal spread of this pathogen in the 

community. Children are the main reservoir of S. pneumoniae and act as vectors in the 

transmission chain of this microorganism. Pneumococcal conjugate vaccines protect against 

pneumococcal disease caused by vaccine serotypes, also contributes to the protection against 

colonization by the same serotypes. In 2010, PCV10 was introduced in the childhood 

immunization program of Brazil. This is a population-based study that was conducted 

immediately after the introduction of the vaccine in order to determine the carriage rate of this 

pathogen in children attending in day care centers in Goiania. These data may be used as a 

predictor for evaluating the dynamic of the circulating serotypes into the community after the 

vaccine introduction. Between October and November 2010, nasopharyngeal swabs were 

collected from 853 children ranging from 36 to 59 months attending in day care centers in 

Goiania. Isolation and identification of S. pneumoniae were done after the incubation step on 

broth-enriched for 6 h and posterior plating on blood agar. Isolates that were α-haemolytic, 

optochin-sensitive and soluble in bile were identified as S. pneumoniae. The isolates were 

serotyped by cmPCR. The database had been built with the statistical program SPSS (Chicago, 

IL, USA) version 18.0. The possible risk factors were assessed by multivariate Poisson 

regression. The level of probability of 0.05 (two-tailed) was used to determine statistical 

significance. The prevalence of pneumococcus carrier was 57.6% (CI95%: 54.2% - 60.9%). 

According to the multivariate Poisson regression analysis, children aged 36-47 months (IRR: 

1.117; CI95%: 1.007-1.238; p: 0.035) and children in whose houses had four or more residents 

(IRR: 1.1214; CI95%: 1.078-1.368; p 0.001) were considered risk factors independently 

associated to pneumococcal colonization. The variable family income equal to or greater than 

three minimum wages was considered a protective factor independently associated to 

pneumococcal colonization (IRR: 0.787; CI95%: 0.627-0.990; p 0.041). The most prevalent 

serotypes and serogroups founded were 6A/6B/6C/6D (n=80; 16.3%), 14 (n=47; 9.6%), 23F 

(n=46; 9.4%), 19F (n=43; 8.8%), 15B/15C (n=30; 6.1%), 11A/11D (n=28; 5.7%), 3 (n=22; 

4.5%) and 19A (n=16; 3.3%). Our results showed a high prevalence of pneumococcal 

colonization among the study population, indicating that colonization by this microrganism is 

common among children, especially in environments that favor crowding. The main 

serotypes/serogroups are cover by PCV10. 

Key-words: Streptococcus pneumoniae, nasopharyngeal colonization, serotypes, 

pneumococcal conjugate vaccines.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE E SAÚDE PÚBLICA 

 

As doenças causadas por Streptococcus pneumoniae (pneumococo) constituem um dos 

principais problemas de saúde pública, sendo responsáveis por grande número de 

hospitalizações, altas taxas de mortalidade e morbidade no mundo todo (O’Brien et al. 2014). 

As doenças pneumocócicas acometem todos os grupos de idade, entretanto os extremos etários 

e indivíduos imunocomprometidos fazem parte do grupo de risco (Bogaert et al. 2004). 

Estimativas apontam que essas doenças são responsáveis por causar, mundialmente, cerca de 

500 mil mortes em crianças menores de cinco anos de idade (WHO 2008).  

S. pneumoniae é frequentemente encontrado na nasofaringe de indivíduos saudáveis, 

sendo este estado conhecido como “portador” (Adegbola et al. 2006; Laval et al.2006). A 

colonização da nasofaringe é considerada a chave para o desenvolvimento da doença 

pneumocócica, de onde o pneumococo pode se disseminar para tecidos adjacentes e causar 

doença pneumocócica não invasiva como otite média aguda (OMA), sinusite e conjuntivite (Ho 

et al. 2004); ou doença pneumocócica invasiva (DPI), sendo o principal agente etiológico da 

pneumonia bacteriana, meningite e sepse em crianças (O’Brien et al. 2009; Shak et al. 2013). 

Além disso, indivíduos que albergam esse agente na nasofaringe são importantes para a 

epidemiologia destas infecções por atuarem como intermediários na disseminação do patógeno 

(Dagan & O’Brien, 2005; Rivera-Olivero et al. 2011, Parra et al.2013). 

Globalmente 14,5 milhões de casos de DPI são registrados anualmente, porém países 

em desenvolvimento possuem maiores taxas de incidência e mortalidade das doenças 

pneumocócicas, principalmente entre crianças menores de 5 anos de idade (O’Brien et al. 2009). 

Esse fenômeno pode ser explicado devido ao acesso limitado à vacinação e assistência médica 

(WHO 2007; Hsu et al. 2010; Lehmann et al.2010), bem como outras condições 

socioeconômicas, como desnutrição, baixa renda familiar e condições que favorecem a 

aglomeração, como por exemplo o grande número de pessoas na mesma residência. 

Adicionalmente, estudos de vigilância têm relatado aumento e disseminação de isolados 

resistentes a diversas classes de antimicrobianos, devido à pressão seletiva exercida pelo uso 

indiscriminado de antimicrobianos (Lee et al. 2001; Ho et al. 2004; Linares et al. 2010). Este 

fato dificulta o manejo e tratamento das doenças pneumocócicas contribuindo para o aumento 

dos custos sociais e econômicos mediante o prolongamento da permanência hospitalar, gastos 
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com procedimentos diagnósticos e tempo de afastamento do paciente e familiares de suas 

atividades profissionais, além da carga financeira sobre os sistemas de assistência à saúde. No 

Brasil, estimou-se que os gastos anuais envolvidos com internação por pneumonia na infância 

ultrapassaram 64 milhões de dólares em 2003 (Fuchs et al. 2005). 

A elevada morbi-mortalidade associada às doenças pneumocócicas, juntamente com a 

crescente resistência aos antimicrobianos, levaram ao desenvolvimento de vacinas 

pneumocócicas com a intenção de amenizar este cenário. A introdução das vacinas 

pneumocócicas conjugadas (PCVs) em calendários básicos de diversos programas nacionais de 

imunização permitiu redução nas mortes entre crianças associadas à pneumonia, sepse e 

meningite causadas pelos sorotipos incluídos nas vacinas (O'brien et al. 2009). Nesse contexto, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem recomendando a inclusão das PCVs nos 

programas de imunização desde 2007, principalmente em países em que a taxa de mortalidade 

infantil se encontra elevada, >50 mortes por 1.000 nascidos vivos (WHO, 2012). De acordo 

com a OMS, as PCVs estão incluídas nos programas de imunização de 87 países (CDC 2013). 

 

1.2 ASPECTOS GERAIS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

 

S. pneumoniae pertence à família Streptococcaceae, gênero Streptococcus. É uma 

bactéria Gram positiva, encapsulada, em forma de cocos lanceolados, dispostos aos pares com 

aproximadamente 0,6 a 1,0 μm de diâmetro. Os pneumococos podem ser cultivados em ágar 

contendo 5% de sangue de carneiro, onde formam colônias α-hemolíticas, lisas, pequenas, 

brilhantes e côncavas, podendo exibir uma zona de depressão central causada por uma autólise 

parcial das células bacterianas, e ao contrário de outros estreptococos, são solúveis em bile e 

sensíveis à optoquina, como pode ser observado na figura 1 (Koneman et al. 2001).  

A superfície do pneumococo é recoberta por uma cápsula polissacarídica, que é 

considerada o seu principal fator de virulência, protegendo a bactéria contra a opsonização e 

fagocitose, camuflando-a contra os mecanismos de defesa do sistema imune do hospedeiro 

(Watson & Musher, 1999; Weinberger et al. 2009). A cápsula é altamente imunogênica, de 

modo que, anticorpos produzidos contra ela, geralmente protegem contra infecção por sorotipo 

homólogo. Contudo, o estado de portador de um determinado sorotipo nem sempre induz a 

imunidade local ou sistêmica suficiente para evitar a recolonização pelo mesmo sorotipo 

(Graffar et al. 1999). 
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Figura 1.Streptococcus pneumoniae sensível à  

optoquina. 
 

A cápsula mede aproximadamente 200 a 400 ηm de espessura e é ligada covalentemente 

à superfície externa do peptideoglicano da parede celular. É formada por unidades repetidas de 

açúcares simples que permanecem aderidos de forma covalente à superfície bacteriana. Esses 

polissacarídeos são sintetizados na face intracelular da membrana plasmática, excretados para 

fora da célula e polimerizados (López 2006). A produção da cápsula é controlada por genes 

responsáveis pela síntese do polissacarídeo capsular situados no locus cps (Carvalho et al. 

2013), que por sua vez, está localizado entre os genes dexB e aliA (López et al. 1997). Existe 

uma acentuada diversidade na combinação de genes que formam a cápsula (Whitney et al. 

2014). Essa grande diversidade genética resulta em mais de 90 combinações bioquímicas e 

antigênicas diferentes, as quais produzem respostas imunológicas variadas (López, 2006; Neves 

et al. 2013). Devido a esta grande variabilidade em sua composição, mais de 90 tipos capsulares 

(sorotipos) já foram identificados (Weinberger et al. 2009). 

 

1.3 COLONIZAÇÃO DA NASOFARINGE POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NA 

INFÂNCIA 

 

A nasofaringe localiza-se na parte posterior da cavidade nasal, superior à orofaringe, 

sendo circundada pelos seios paranasais e diretamente conectada ao ouvido médio pelos tubos 

de Eustáquio. É um sítio anatômico responsável por modular a qualidade e temperatura do ar, 

por meio da atividade muco-ciliar. Possui um fluxo constante de ar, sangue e muco (Shak et al. 

2013), que por sua vez propiciam um ambiente perfeito para a instalação de vários 
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microrganismos. Assim, a colonização da nasofaringe é um processo dinâmico quanto ao 

número de espécies e sorotipos colonizantes (Mehr & Wood, 2012).  

O pneumococo compõe a microbiota comensal do trato respiratório superior (López, 

2006), e compartilha o mesmo nicho anatômico e fisiológico com outros microrganismos como 

Moraxella cattarrhalis, Haemophilus influenzae (Neto et al. 2003; Sulikowska et al. 2004; 

Mackenzie et al.2010) e Staphylococcus aureus (Regev-Yochay et al.2004). As relações intra 

e interespécie bacterianas, os vírus e o sistema imune do hospedeiro são os principais 

responsáveis pela dinâmica da colonização da nasofaringe (Shak et al. 2013). Os vírus 

respiratórios podem atuar direta e indiretamente nos processos infecciosos da nasofaringe. Por 

exemplo, infecções virais respiratórias predispõem a criança a infecções bacterianas 

secundárias ao promover disfunção leucocitária no sistema imune através da desregulação na 

resposta das citocinas por células T (interleucina/IL e interferon/IFN tipo I e gama/γ), redução 

na ação fagocitária nos macrófagos alveolares por IFN-γ e diminuição no recrutamento de 

neutrófilos nos pulmões por IL-17 (Li et al. 2012); assim, há um grande número de casos de 

infecção viral associados à OMA (Heikkinen & Chonmaitree, 2003). 

A colonização da nasofaringe por S. pneumoniae requer interação entre as células 

bacterianas e as células epiteliais do trato respiratório superior do portador como pode ser 

observado na figura 2. A aderência entre as respectivas células ocorre pela ligação de proteínas 

de superfície bacteriana (PsaA -proteína de superfície pneumocócica adesina A) aos 

carboidratos específicos da superfície das células eucarióticas (N-acetyl-glycosamina) (Bogaert 

et al. 2004). Nesse processo, hidrolases e liases provavelmente são responsáveis pela 

degradação de polímeros da superfície do hospedeiro (Sampaio 2007). Além disso, a 

neuraminidase produzida pelo pneumococo é responsável por diminuir a viscosidade do muco 

respiratório, consequentemente expondo os receptores das células epiteliais, permitindo a 

interação com as proteínas de superfície da bactéria (Novak et al. 1999). 

A colonização pelo pneumococo começa logos nos primeiros dias de vida e atinge seu 

pico em crianças entre 6 a 18 meses de idade (Simell et al. 2012). Evidências sugerem que o 

estado de portador do pneumococo é mais frequente nos primeiros 2 anos de vida; cerca de 95% 

das crianças poderão ser colonizadas por pelo menos um sorotipo em algum momento da 

infância, e 73% por pelo menos dois sorotipos (Obaro & Adegbola, 2002). À medida que a 

criança se torna mais velha a prevalência de colonização pelo pneumococo diminui devido ao 

amadurecimento do sistema imune e correlação negativa para co-colonização entre patógenos 

como S. aureus e H. influenzae (Bogaert et al.2004).  
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Figura 2.Interação entre S. pneumoniae e células epiteliais humanas do trato respiratório superior. Célula 

A: A neuraminidase (NanA) diminui a viscosidade do muco respiratório e expõe os receptores das células 

epiteliais (GlcNAc), que interagem com as proteínas de superfície do pneumococo (PsaA). Célula B: 

Conversão da colonização para doença pneumocócica: estão envolvidas a geração de fatores inflamatórios 

(interleucina e fator de necrose tumoral) e consequente regulação de outros componentes da célula epitelial 

e do pneumococo para que ocorra a endocitose do microrganismo. (Adaptado de Bogaert et al. 2004). 

 

A colonização nasofaringeana é pré-requisito para a doença pneumocócica, no entanto, 

apenas um pequeno percentual dos portadores irá desenvolver alguma doença associada 

(Hausdorff et al. 2005). A prevalência da colonização pode divergir entre as diferentes regiões 

e faixas etárias, variando de 15% a mais de 90% em alguns países em desenvolvimento (O'Brien 

et al. 2003), bem como a distribuição dos tipos capsulares circulantes (Hausdorff et al. 2005). 

Mundialmente, as prevalências de portador do pneumococo variam de 40-60% para crianças 

jovens (até 3 anos de idade), 12% para crianças mais velhas (entre 3 e 10 anos de idade), 6-10% 

para adolescentes (entre 10 e 19 anos de idade) e 3-4% para adultos (entre 19 e 55 anos de 

idade) (Dagan et al. 1996; Cardozo et al. 2008;).  

Essa variabilidade pode ser explicada por fatores como diferenças geográficas e 

socioeconômicas, inclusão ou não de vacina no calendário básico, taxa de cobertura vacinal 

(Whitney et al. 2014), e até mesmo a metodologia utilizada para detecção do pneumococo 

(Satzke et al. 2013). Acredita-se também que o número de crianças e presença de fumantes na 
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residência, o uso recente de antimicrobianos e visita prévia aos serviços de saúde possam 

interferir na frequência do estado de portador (Cheunget al. 2009). 

As crianças comumente colonizadas por este agente exercem papel fundamental na 

patogenia e epidemiologia das infecções pneumocócicas por apresentarem risco elevado de 

desenvolver enfermidades e atuarem como vetores potenciais de disseminação do 

microrganismo tanto em ambientes hospitalares quanto comunitários (WHO 2012).  

 

1.4 CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRECHES COMO VETOR NA CADEIA DE 

TRANSMISSÃO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NA COMUNIDADE 

 

Relatos indicam que crianças cuidadas por grupos não familiares apresentam índices 

elevados de colonização nasal por patógenos respiratórios e predisposição a doenças 

respiratórias, virais e bacterianas, quando comparadas com crianças cuidadas por familiares 

(Dagan 2002; De Lencastre & Tomazs 2002; Brady 2005; Korona-Glowniak & Malm, 2012). 

Traços comportamentais que favorecem um estrito contato físico combinado a medidas 

deficitárias de higiene e quantidades significativas de antibióticos para o tratamento destas 

infecções têm tornado as creches ambientes de seleção, amplificação de patógenos resistentes 

e manifestação de surtos (Sulikowska et al. 2004; Dagan & O´brien, 2005; Mackenzie et al. 

2010; Korona-Glowniak & Malm, 2012).  

A maioria dos trabalhos conduzidos neste cenário exibe altas taxas de prevalência de 

portador do pneumococo normalmente superior a 40,0% (Rey et al. 2002; Sá-Leao et al. 2008; 

Vestrhein et al. 2008; Velasquez et al. 2009). No Brasil, estudos recentes com crianças 

atendidas em creches observaram prevalência de colonização de 58,8% para a cidade de Niterói 

(Neves et al. 2013), 57,6 % (Franco et al. 2010) e 59,4% (Lamaro-Cardoso et al. 2012) para o 

município de Goiânia, Goiás. 

Dessa maneira, as creches aumentam o risco para colonização e circulação do 

pneumococo (Sá-Leão et al. 2008; Lamaro-Cardoso et al. 2012), bem como para o 

desenvolvimento de infecção do trato respiratório superior (Louhiala et al. 1995; Nafstad et al. 

1999; Sun & Sundell. 2011) e DPI  (Cherian et al. 1994; Takala et al. 1995). Na Holanda, Hoog 

e colaboradores (2014) mostraram que durante o primeiro ano de vida, a incidência de infecção 

do trato respiratório superior e OMA foram significantemente maiores entre crianças atendidas 

em creches comparada a incidência dessas infecções em crianças cuidadas domiciliarmente. No 
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município de Goiânia, estudo prévio demonstrou que crianças que frequentam creches fazem 

parte do grupo de risco para o desenvolvimento de pneumonia (Andrade et al. 2003). 

Devido à maior propensão dessa população às doenças infecciosas, o uso indiscriminado 

de antimicrobianos é comum, principalmente nos países em desenvolvimento (Huskins, 2000; 

Franco et al. 2010). Esse fenômeno pode caracterizar as crianças que frequentam creche como 

importante fonte de propagação horizontal de S. pneumoniae resistentes na comunidade 

(Leiberman et al. 1999; Simell et al. 2012). Os β-lactâmicos são os antimicrobianos de 

referência utilizados para o tratamento das infecções pneumocócicas (Brandileone et al. 2006). 

Porém, têm-se percebido que a prevalência de pneumococos resistentes aos antimicrobianos 

tem aumentado globalmente (Song et al. 2012). No Brasil, o aumento de isolados resistentes à 

penicilina tem sido observado principalmente para os sorotipos denominados “pediátricos”: 14, 

19F, 23F, 6B e 19A (Alvares et al. 2011), o que tem sido constatado para isolados de portador 

nos municípios de Goiânia (Franco et al. 2010) e Niterói (Neves et al. 2013). 

Os pneumococos são transmitidos por meio do contato interpessoal e diferentemente de 

outros patógenos, não é primariamente disseminado por indivíduos doentes, mas sim por 

portadores sadios (Leino et al. 2008). Já está bem estabelecido que as crianças constituem a 

principal fonte de exposição do pneumococo para seus contatos domiciliares (Lloyd-Evans et 

al. 1996) e aquelas que apresentam altas cargas de colonização oferecem maior risco de 

transmissão do microrganismo entre seus contactantes. Várias investigações têm constatado 

que a convivência com crianças portadoras do pneumococo pode resultar no aumento da taxa 

de portador entre irmãos mais jovens (Givon-Lavi et al. 2002), irmãos mais velhos (Lopez et 

al. 1999) e adultos (Leino et al. 2001) que convivem na mesma residência. Esses achados estão 

diretamente relacionados com o fato de irmãos mais velhos desenvolverem doenças 

pneumocócicas por aquisição do agente através de seus irmãos mais novos (Brugger et al. 2010; 

Lamaro-Cardoso et al. 2012). 

Nesse sentido, avaliar a epidemiologia do portador pneumocócico no principal grupo de 

risco para essa condição fornece informações relevantes para a distribuição de sorotipos de 

pneumococo, tanto na comunidade quanto em ambientes hospitalares (Neves et al. 2013). Esses 

dados podem ser úteis na elaboração de medidas preventivas contra a colonização 

pneumocócica. 

 

1.5 SOROTIPOS DESTREPTOCOCCUS PNEUMONIAENO PORTADOR 
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Existem mais de 90 sorotipos conhecidos de S. pneumoniae baseados na composição 

química da cápsula polissacarídica, entretanto somente cerca de 20 sorotipos têm importância 

epidemiológica nas doenças pneumocócicas (Hausdorff et al. 2000). A distribuição dos 

sorotipos difere entre indivíduos colonizados assintomaticamente e indivíduos com DPI. 

Enquanto alguns sorotipos são encontrados frequentemente em ambos os casos, outros são 

raramente isolados da nasofaringe ou de sítios corporais estéreis, como causadores de DPI 

(Hausdorff et al. 2005). A variação no padrão de sorotipos também pode ocorrer de acordo com 

a idade dos indivíduos, com a região geográfica e com padrões de resistência antimicrobiana 

(McCormick et al. 2003; Weinberger et al. 2011; Whitney et al. 2014;).  

No portador, os sorotipos mais frequentemente detectados no mundo são: 3, 6A, 6B, 14, 

15B/15C, 18C, 19F e 23F, com pequenas variações em determinadas regiões (Cekmez et al. 

2009; Rivera-Olivero et al. 2011; Korona-Glowniak & Malm, 2012; Mousavi et al. 2013; 

Sharma et al. 2013; Luminos et al. 2014; Usuf et al. 2015). No Brasil, a distribuição de sorotipos 

permanece semelhante (Lucarevschi et al. 2003; Neves et al. 2013), com variações sucintas em 

diferentes regiões do país.  

 Evidências genéticas sugerem uma relação causal entre o portador nasofaríngeo e o 

aparecimento de doença invasiva e que sorotipos encontrados na nasofaringe seriam a fonte 

primária dos sorotipos associados com a doença pneumocócica e disseminação externa (Lloyd-

Evans et al. 1996; Andrade et al.2003; Prymula et al.2011). Achados prévios têm notado a 

semelhança no perfil de sorotipos encontrados entre isolados invasivos e de colonização (14, 

6B, 6A, 19F, 10A, 23F e 18C) (Laval et al. 2006). 

O epitélio da mucosa nasofaríngea pode albergar, simultaneamente, diferentes sorotipos 

de S. pneumoniae resultando no fenômeno conhecido como co-colonização (Shak et al.2013). 

Estudos em portador que avaliaram a colonização simultânea com no mínimo dois sorotipos 

diferentes de pneumococo relataram taxas de 1-20% de co-colonização (Brugger et al. 2009; 

Carvalho et al. 2010). Além disso, na nasofaringe podem ser encontradas várias espécies 

bacterianas, tornando-a um ambiente propício para a troca de material genético, aquisição de 

fatores de virulência e genes de resistência (van Gils et al. 2011; Mehr & Wood, 2012; Shak et 

al. 2013). Pneumococos são aptos à recombinação genética através da transformação ou 

recombinação homóloga. Assim, a co-colonização é importante nesses eventos, de modo que, 

sorotipos colonizantes da nasofaringe podem estar associados com perfis de resistência a várias 

classes de antimicrobianos (Shak et al 2013). 
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1.6 EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES CAUSADAS POR STREPTOCOCCUS 

PNEUMONIAE 

 

Ao longoda infância, OMA é a doença pneumocócica mais comum seguida pela 

colonização (Dagan 2002; López 2006). Estima-se que a carga de OMA causada por 

pneumococos na América Latina e Caribe seja da ordem de 1.300.000 casos por ano 

(Velenzuela et al. 2009). Durante o quadro infeccioso da OMA ou da pneumonia, a bactéria 

pode invadir a corrente sanguínea e disseminar para outros sítios corpóreos, causando 

bacteremia, meningite ou sepse. Esta elevada carga correlaciona-se com altos gastos no sistema 

de saúde, e com o uso indiscriminado de antibióticos (Andrade et al.2011). Isto poderia explicar 

o fato de que crianças com otite média recorrente tem maiores chances de serem colonizadas 

por pneumococos não suscetíveis à penicilina, e ainda atuarem como disseminadoras dessas 

cepas na comunidade (Franco et al. 2010). Na América Latina os principais sorotipos 

causadores de otite média são o 19F (22,4%) e o 6B (13,5%) (Andrade et al. 2011), estes por 

sua vez, estão entre os mais frequentemente isolados na nasofaringe de portadores (Alvares et 

al. 2011). 

A pneumonia é a doença imunoprevenível responsável pela maior taxa de mortalidade 

entre crianças no mundo (Johnson &Abdulkarim, 2013). Somente no ano 2000, a incidência 

global de pneumonia pneumocócica em crianças menores de 5 anos de idade foi de 13,8 milhões 

de casos, acarretando mais de 1 milhão de óbitos nessa faixa etária, sendo que 90% dessas 

mortes ocorreram em países em desenvolvimento (O’Brien et al. 2009). O Brasil figura entre 

os 15 países de maior incidência de pneumonia, com 1,8 milhões de casos/ano (Lucarevschi et 

al.2003; Bricks & Berezin 2006; Yoshioka et al. 2011). 

H. influenzae do tipo b era o principal agente etiológico da meningite, antes da 

introdução da vacina Hib. Desde a introdução desta vacina nos calendários de imunização de 

vários países, a meningite causada pelo pneumococo tem aumentado entre crianças e 

adolescentes (Andrade et al. 2011). Isso pode ser explicado pelo fato de que a vacinação leva a 

uma queda na circulação do agente vacinal e, consequentemente abre espaço para que outros 

patógenos normalmente encontrados na nasofaringe de portadores possam invadir outros 

tecidos do hospedeiro causando doença invasiva. Em 2000 a incidência global de meningite 

pneumocócica foi de 17 casos/100.000 habitantes com letalidade de 59,0% (O’Brien et al. 

2009). No Brasil, a incidência média de meningite pneumocócica anual para crianças menores 

de dois anos alcança 5,9 casos/100.000 habitantes, e para crianças menores de um ano 9,5 
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casos/100.000 habitantes (Brasil, 2009). As taxas de morbidade variam de 40,0% (Saha et al. 

2009) a 58% e a letalidade alcança 30,0% (Brasil, 2009). 

 

1.7 VACINAS PNEUMOCÓCICAS CONJUGADAS VERSUS IMPACTO DA 

VACINAÇÃO NO PORTADOR 

 

A prevenção das doenças pneumocócicas é baseada na imunização ativa. Todas as 

vacinas pneumocócicas induzem a proteção sorotipo-específico e foram desenhadas para 

fornecer uma cobertura dos sorotipos responsáveis por causar a maioria das DPIs no mundo 

(WHO, 2007). Atualmente existem 2 tipos de vacinas pneumocócicas, a vacina de composição 

polissacarídica e a vacina conjugada, que consiste na conjugação entre uma proteína antigênica 

e o polissacarídeo que compõe a cápsula do pneumococo, ambas disponíveis em diferentes 

partes do mundo. A vacina polissacarídica pneumocócica 23-valente (PPSV23) (Pneumune®; 

Wyeth) é composta pelos sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 

17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F; a vacina conjugada 7-valente (PCV7) (Prevnar®; 

Pfizer), contempla os sorotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F (Veenhoven et al. 2004); a vacina 

pneumocócica conjugada 10-valente (PCV10) (Synflorix®, GSK), é composta pelos mesmos 

tipos capsulares da PCV7, acrescido dos tipos 1, 5 e 7F e a vacina pneumocócica conjugada 13-

valente (PCV13) (Prevnar13® , Pfizer), possui os mesmos sorotipos da PCV10 mais os 

sorotipos 3, 6A e 19A (Weinberger et al. 2011). 

A PPSV23 é uma vacina de composição polissacarídica, os polissacarídeos por sua vez, 

são considerados antígenos T-independentes, pois não são processados e subsequentemente 

apresentados pelo Complexo Maior de Histocompatibilidade de Classe II (MHC II) às células 

T auxiliares, desse modo a resposta imune gerada não induz à memória imunológica (com 

células B de memória), sendo necessária a revacinação periódica (Coutinho et al.1973; O’Brien 

et al. 1996; Sampaio, 2007). Além disso, a ativação das células B nesse tipo de resposta é 

limitada a subconjuntos específicos (B1 e células B da zona marginal) (Martin et al. 2001), que 

são normalmente encontradas na zona marginal do baço (Kruetzmann et al. 2003). Em crianças 

menores de 2 anos de idade a zona marginal de células B é imatura e incapaz de sustentar o 

desenvolvimento desse tipo de células (Kruschinski et al.2004). Por essa razão, a vacina não é 

imunogênica em crianças dessa faixa etária (López, 2006), sendo indicada somente para a 

imunização de adultos e crianças mais velhas (WHO, 2007). No Brasil, essa vacina é indicada 

para adultos acima de 60 anos, e apesar de proteger adultos e crianças maiores de 2 anos contra 
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a DPI, não interfere no estado de portador (Beall, 2007), devido à sua característica 

imunogênica T-independente. 

Com o intuito de aumentar a imunogenicidade das vacinas pneumocócicas 

polissacarídicas, foi proposta a conjugação desses antígenos com proteínas carreadoras 

(Blanchard-Rohner et al. 2011). A proteína, como um antígeno, quando internalizada e 

processada pelas células B, é apresentada às células T auxiliares por meio do MHC II. Essa 

interação entre células B e células T resulta no estímulo necessário para produzir células de 

memória (Blanchard-Rohner et al. 2011), não sendo necessário a revacinação periódica. Além 

disso, as células T desempenham um importante papel na imunidade das mucosas. O tipo de 

resposta que as vacinas conjugadas produzem, com estimulação das células T auxiliares pode 

explicar o efeito dramático dessas vacinas na redução da colonização da nasofaringe (Torres et 

al. 2015). Dessa forma, as PCVs atuam na prevenção do “estado de portador” (Korona-

Glowniak & Malm, 2012), resultando consequentemente no declínio das doenças 

pneumocócicas causadas pelos sorotipos contemplados na vacina, como mostrado na figura 3. 

 

 

Figura 3. Efeito da vacinação na patogênese da doença pneumocócica. As palavras em vermelho representam as 

DPI´s, enquanto as palavras em preto representam as infecções pneumocócicas não invasivas. (Andrade et al. 

2011). 
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As PCVs estão disponíveis há mais de uma década, porém somente nos anos recentes 

foram introduzidas nos PNIs de países em desenvolvimento. A vacina pneumocócica conjugada 

7-valente (PCV7) foi a primeira PCV licenciada e possui seus 7 polissacarídeos capsulares 

conjugados com a proteína carreadora CRM197 (CDC, 2010). Foi introduzida no calendário de 

imunização dos EUA no ano 2000 e em agosto de 2008 foi incorporada ao calendário de 

imunização infantil de mais 26 países, com cobertura vacinal estimada em mais de 50% (CDC, 

2008). A PCV7 não foi incluída no calendário básico de imunização brasileiro, estando 

disponível apenas para crianças imunodeficientes nos Centros de Referência de 

Imunobiológicos Especiais (CRIE) ou em clínicas particulares (Brasil, 2010).  

A PCV7 é responsável por prevenir a colonização pelos 7 sorotipos incluídos em sua 

composição em crianças vacinadas, consequentemente reduzindo o pool de portadores 

pneumocócicos na comunidade. Esse fato contribui para diminuir a transmissão dos sorotipos 

vacinais (VTs) para indivíduos não vacinados. Como a colonização da nasofaringe pelo 

pneumococo é pré-requisito para o desenvolvimento das doenças pneumocócicas, a redução da 

prevalência de portadores tanto nos grupos etários-alvo da vacinação quanto em outros grupos 

etários reflete na redução das DPIs causadas por VTs via efeito direto bem como indireto, 

respectivamente (proteção de rebanho ou herd protection) (figura 4) (Whitney et al. 2003; CDC, 

2009; Spijkerman et al. 2012; Davis et al. 2013; Sharmaet al. 2013). 

 

 

Figura 4.Efeito da PCV no portador de pneumococo e nas DPIs (Adaptado de Davis et al. 2013). 

 

Adicionalmente, 5 dos sorotipos incluídos na PCV7 possuem associação significativa à 

resistência bacteriana (WHO, 2007), o que leva a redução na incidência de doenças 

pneumocócicas causadas por esses sorotipos, e consequentemente diminui ao longo do tempo 
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a circulação desses sorotipos com resistência antimicrobiana (Dagan, 2002). Quando a PCV7 

foi introduzida em outros países, estudos demonstraram significativa redução na prevalência de 

colonização pneumocócica por sorotipos vacinais (Flasche et al. 2011; Tocheva et al.2011; 

Prymula et al. 2014; Dunais et al. 2015; Nunes et al. 2015; Torres et al. 2015). Esses resultados 

se estenderam para as taxas de morbidade e mortalidade causadas por DPIs, que reduziram 

significativamente tanto em indivíduos vacinados (efeito direto) (Jokinen et al. 2015), quanto 

em indivíduos não vacinados, via proteção de rebanho (WHO, 2007). 

Apesar do notório efeito da PCV7 na queda da prevalência de colonização por VTs e 

sorotipos relacionados aos tipos vacinais (RTs), em contrapartida, nota-se um aumento na 

colonização por sorotipos não-vacinais (Lehmann et al. 2010). Esse fenômeno conhecido como 

substituição de sorotipos, pode ser explicado de duas maneiras: primeiro pelo 

“desmascaramento”, onde se torna mais fácil detectar tais sorotipos quando os sorotipos 

vacinais se tornam menos frequentes, quando metodologias padrão são utilizadas para detecção 

e sorotipagem do pneumococo; segundo, a vacinação em massa altera a suscetibilidade dos 

indivíduos vacinados quanto aos sorotipos não vacinais bem como a exposição de todos os 

indivíduos da população aos mesmos sorotipos (Weinberger et al. 2011). Nesse sentido, muitas 

vezes não é possível observar uma redução na taxa geral de colonização pneumocócica, onde 

sorotipos não contemplados pela vacina ganham importância na epidemiologia do portador 

pneumocócico. 

Em relação ao efeito da substituição de sorotipos, estudos constataram um aumento na 

incidência de doenças pneumocócicas causadas por sorotipos não-vacinais (WHO, 2007). O 

sorotipo 19A vem se destacando como principal sorotipo emergente nas DPIs em diversas 

partes do mundo após introdução da PCV7 (Barricarte et al. 2007; Bekri et al. 2007; CDC, 

2008; Lehmann et al. 2010). Nesse contexto, a produção e o licenciamento de vacinas 

pneumocócicas com maior cobertura de sorotipos se fazem necessário. Vários países que 

tinham a PCV7 incluída em seu calendário de vacinação, já a substituíram pelas PCV10 ou 

PCV13 com o objetivo de alcançar maior cobertura de sorotipos. 

Estudos recentes conduzidos em outros países sobre o impacto da vacinação com a 

PCV10 e PCV13 apontaram resultados semelhantes aos efeitos observados após a introdução 

da PCV7. Queda na prevalência de DPIs causadas por VTs e RTs foi observada em crianças e 

adolescentes na Alemanha (Weiss et al. 2015) evidenciando o efeito direto bem como indireto 

via proteção de rebanho dessas vacinas nas DPIs. Em Israel, o efeito indireto da PCV13 foi bem 

demonstrado sobre a incidência de DPIs em adultos que diminuiu de 9,2 para 7,2 a cada 100.000 
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habitantes, entretanto houve aumento de 52,0% na prevalência de sorotipos não vacinais 

isolados de DPIs (Regev-Yochay et al. 2015). Na República Checa a prevalência de portadores 

com VTs da PCV10 diminuiu de 35,0% para 22,0% comparando um grupo de indivíduos 

vacinados com um grupo de não vacinados (Prymula et al. 2011), evidenciando o efeito direto 

da PCV10 no portador. Além disso, foi observada uma tendência no aumento de portadores 

com sorotipos não vacinais, entretanto não houve significância estatística para esta observação. 

Um estudo de vigilância no portador conduzido em crianças que frequentavam creches 

na França no período de 1999 a 2012 constatou que após a introdução da PCV7 a prevalência 

de VTs diminuiu de 74,4% em 2002 para 0,0% em 2012, similarmente após a introdução da 

PCV13 a prevalência de VTs diminuiu de 30,3% em 2008 para 6,5% em 2012 (Dunais et al. 

2015). 

Em 2010, entre os meses de março a outubro, a PCV10 foi introduzida no calendário 

nacional de imunização para todos os municípios brasileiros (Brasil, 2010). Esta vacina possui 

seus sorotipos conjugados com a proteína D do Haemophilus influenzae não tipável, além dos 

toxóides tetânico e diftérico (Prymula et al. 2011; Domingues et al. 2014). Foi introduzida para 

crianças menores de 2 anos de idade, oferecendo maior cobertura de sorotipos do que a PCV7 

devido à inclusão dos sorotipos 1, 5 e 7F, sorotipos frequentemente isolados em infecções 

invasivas no Brasil (Whitney et al. 2014). O esquema vacinal escolhido foi o 3p+1 (3 doses 

primárias e 1 dose de reforço), com as doses primárias distribuídas aos 2, 4 e 6 meses e a dose 

de reforço aos 12 meses. Dose única foi oferecida para as crianças entre 12-23 meses no 

momento da introdução (Brasil, 2010). A cobertura vacinal estimada para o Brasil com o 

esquema de 3 doses completos durante o primeiro ano da introdução da PCV10 foi de 

aproximadamente 90,0% para o público alvo da vacinação (Brasil, 2014).  

A vigilância epidemiológica realizada após a introdução da PCV10 entre 10 estados 

nacionais, incluindo Goiás, mostrou alta efetividade da vacina contra DPI causada pelos 

sorotipos vacinais, onde, em crianças que receberam 3 ou 4 doses foi observada uma efetividade 

de 95,0% (Domingues et al. 2014). Adicionalmente, o impacto da vacinação na redução de 

hospitalizações por pneumonia em crianças no Brasil foi recentemente relatado (Afonso et al. 

2013). No município de Goiânia, o efeito direto da vacinação no portador já foi avaliado, a 

efetividade da PCV10 no público alvo da vacinação (crianças menores de 2 anos) para os 

sorotipos vacinais entre crianças que receberam 3 doses da vacina foi de 44,0% (Andrade et al. 

2014). Entretanto, o efeito indireto da introdução da PCV10 no portador, ainda necessita ser 

determinado. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A PCV10 foi introduzida no PNI do Brasil em 2010 para crianças menores de 2 anos de 

idade, com cobertura vacinal estimada em 95% (Brasil, 2010). No município de Goiânia o efeito 

direto da vacinação no portador já foi estimado, entretanto o impacto indireto da PCV10 no 

portador, ainda não foi mensurado no país. A vigilância da colonização pneumocócica é 

necessária para monitorar a dinâmica da circulação de sorotipos frente à introdução das PCVs. 

Nos cenários de introdução das PCVs com alta cobertura vacinal da faixa etária-alvo, indivíduos 

não vacinados podem sofrer os efeitos indiretos proporcionados pela vacinação, tanto pela 

proteção de rebanho, quanto pela substituição de sorotipos na colonização e consequentemente 

nas doenças pneumocócicas. Para avaliar o impacto da vacinação em uma determinada região 

há a necessidade de se estimar a prevalência de portadores e traçar o perfil de sorotipos 

circulantes neste cenário, particularmente entre os indivíduos dos grupos de risco.  

Nesse sentido, para acompanhar o efeito da introdução das PCVs em diferentes 

desfechos é indispensável a construção de uma linha de base epidemiológica em relação à 

dinâmica da circulação de sorotipos, especialmente no estado de portador nos cenários pré e 

pós introdução vacinal.  

Este contexto suscitou a construção de uma linha de base epidemiológica de portadores 

pneumocócicos em crianças não vacinadas. Este trabalho pretende somar ao corpo de 

evidências da epidemiologia do portador no município de Goiânia, através da mensuração dos 

principais sorotipos/sorogrupos colonizantes da nasofaringe em crianças menores de 5 anos de 

idade, sadias e que frequentam creches no município. O período escolhido para as coletas foi o 

momento da introdução da PCV10 com o objetivo de retratar o cenário epidemiológico do 

portador nesse período de transição. Essa linha norteará a observação da dinâmica dos sorotipos 

circulantes na comunidade pediátrica do município. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Determinar a prevalência e distribuição dos sorotipos/sorogrupos circulantes de S. 

pneumoniae em crianças entre 36 a 59 meses de idade que frequentam creches no município de 

Goiânia.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Isolar e identificar S. pneumoniae provenientes da nasofaringe de crianças que 

frequentam creches no município; 

- Caracterizar o perfil de sorotipos/sorogrupos circulantes entre as crianças estudadas 

por metodologia molecular; 

- Determinar os fatores de risco associados ao portador nasofaríngeo de pneumococo 

em crianças menores de cinco anos de idade de creches do município;  

- Construir uma linha de base epidemiológica para análise da circulação de sorotipos na 

comunidade após introdução das PCVs. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 DESENHO E ÁREA 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 racional para coleta dos swabs nestes meses levou em consideração os 

meses de alta prevalência de portador de pneumococo em crianças que frequentam creches no 

município (Franco et al. 2010). 

 

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

O inquérito foi realizado nas creches do município de Goiânia cadastradas junto à 

Secretaria de Educação do Município, em crianças com idade entre 36-59 meses de idade. 

Devido à faixa etária de escolha para o estudo, nenhuma criança havia recebido a PCV10 pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

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 antimicrobianos nos sete dias 

antecedentes à data da coleta, além da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE - anexo 1) 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. 
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4.4 AMOSTRAGEM 

 

Calculou-se um tamanho de amostra de 1190 crianças, considerando uma taxa de 

portador de S. pneumoniae de 50% entre crianças não vacinadas (Franco et al. 2010), 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. Utilizou-se a média de crianças por creche para o cálculo do número 

de creches a serem incluídas. 

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

da faixa etária de interesse (36-59 meses) matriculadas CMEIs sorteados foram elegíveis no 

estudo. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O consentimento para participação no estudo foi obtido pelos pais ou representante legal 

da criança. O protocolo desta investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás (protocolo número 145/2010) (anexo2). 

 

4.6 COLETA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Durante o inquérito nas creches, um questionário padronizado (anexo 2) foi preenchido 

pelos pais ou representante legal para todas as crianças participantes do estudo. Dados 

sociodemográficos e potenciais fatores associados ao portador nasofaríngeo do pneumococo 

como número de indivíduos vivendo na mesma casa, escolaridade materna, renda familiar e 

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

pneumocócica foram obtidos do cartão de vacina de cada criança.  

 

4.7 COLETA DE SWAB DA NASOFARINGE 

 

As coletas foram realizadas 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 
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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. 2003). 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 ao Laboratório de Bacteriologia Aplicada do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG), 

imediatamente após a coleta, onde foram homogeneizados (vortex), a fim de dispersar os 

microrganismos do swab para o meio e armazenados à -80CºC para posterior processamento.  

 

4.8 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

4.8.1 CULTURA 

 

O cultivo dosswabs foi realizado a partir das amostras colhidas em STGG. Os tubos 

criogênicos congelados contendo os swabs com a secreção de nasofaringe (NP) em STGG 

foram descongelados à temperatura ambiente e vigorosamente homogeneizados (vortex) 

durante 10-15s. Uma alíquota de 200 μL foi inoculada em 6 mL de caldo THY enriquecido (5 

mL de Bacto Todd Hewitt Broth (BD, Benton, Dickinson and Company, Le Pont de Claix, 

France), acrescido de 0,5% de extrato de levedura (Bacto Yeast Extract - BD, Benton, 

Dickinson and Company, Le Pont de Claix, France) e 1 mL de soro de coelho (Bio Nutrientes 

- Barueri, SP) e incubada por 6h a 35 ± 2°C em condições de microaerofilia (Carvalho et al. 

2010). Após esse período, alíquotas de 10 μL do caldo enriquecido/STGG foram semeadas em 

placas de ágar sangue a 5% e incubadas por 18-24 horas a 35 ± 2°C em condições de 

microaerofilia. Uma colônia α-hemolítica ou ≥ 2 colônias com morfologias distintas foram 

testadas para suscetibilidade à optoquina (etil-hidrocupreína hidroclorídrica) e solubilidade em 

bile. Pneumococos foram identificados como α-hemolíticos, sensíveis à optoquina e/ou solúveis 

em bile. Essa metodologia é considerada padrão ouro para identificação de S. pneumoniae 

(O’Brien et al. 2003). Os isolados foram armazenados em STGG a -80°C. 
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4.8.2 ANÁLISE MOLECULAR 

 

4.8.2.1 EXTRAÇÃO DE DNA 

A extração do DNA cromossomal foi realizada de acordo com protocolo estabelecido 

pelo Streptococcus Laboratory do CDC (CDC, 2009). Os isolados armazenados em STGG 

foram descongelados, subcultivados em ágar sangue a 5% e incubados a 37°C em condições de 

microaerofilia por 18-24 h. Aproximadamente 5 colônias de cada isolado foram suspendidas 

com auxílio de alça descartável (10 µL) em tubos eppendorf contendo 300 µL de salina 

esterilizada a 0,85% (NaCl). Posteriormente, a suspensão bacteriana foi incubada em banho-

maria a 70°C por 15 minutos. Após o período de incubação, a amostra foi centrifugada por 2 

minutos a 10.000 rpm em microcentrífuga para sedimentação celular (pellet), o sobrenadante 

foi removido com auxílio de micropipeta. Foi acrescentado 50 µL de tampão TE (10mM Tris, 

1mM EDTA, pH8), 10 µL de mutanolisina (3,000 U/mL), e 2 µL de hialuronidase (30 mg/mL, 

Sigma H-3506; 300-750 U/mg). A amostra foi incubada a 37°C por 30 minutos (termobloco) e 

posteriormente incubada a 100°C por 10 minutos (fervura) para inativação das enzimas. A 

amostra foi centrifugada novamente por 4 minutos a 10.000 rpm para sedimentação dos restos 

celulares. Os extratos de DNA (template) foram armazenados a -20°C. 

4.8.2.2 PCR MULTIPLEX CONVENCIONAL PARA TIPAGEM CAPSULAR 

A técnica de PCR multiplex convencional (cmPCR) permite identificar um total de 40 

sorotipos/sorogrupos capsulares de S. pneumoniae por meio de 8 reações sequenciais (Carvalho 

et al.2010) 

O Streptococcus Laboratory do CDC promove atualizações no protocolo para 

identificação capsular pela técnica de cmPCR, disponibilizando-as em seu site 

http://www.cdc.gov/ncidod/biotech/strep/pcr.htm. Para os isolados do estudo, foi utilizado o 

protocolo preparado para amostras da América Latina, já atualizado para identificação da 

variante do sorotipo 19Fv (Menezes et al. 2013). 

As reações incluem os seguintes sorotipos: 

- Reação 1: 14, 6 (6A/6B/6C/6D), 23F, 19A, 9V/9A 

- Reação 2: 19F, 3, 15B/15C, 18 (18A/18B/18C/18F), 17F 

- Reação 3: 1, 5, 9N/9L, 7F/7A, 16F 

- Reação 4: 8, 2, 4, 20, 22F/22A 

- Reação 5: 7C/7B/40, 12F/12A/44/46, 11A/11D, 10A, 23A 
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- Reação 6: 21, 33F/33A37, 15A/15F, 35F/47, 13 

- Reação 7: 39, 23B, 35A/35C42, 38/25F/25A, 35B 

- Reação 8: 24 (24A/24B/24F), 10F/10C/33C, 34, 19Fv, 31 

A reação foi preparada com o mix Taq PCR Master Mix Kit (Qiagen®) em um volume 

final de 25µL, contendo 0,1 a 0,5 µM de cada oligonucleotídeo iniciador e 20 a 100 ηg do DNA 

template. O termociclador da marca Axygen®foi utilizado para a realização da cmPCR, com a 

seguinte ciclagem:  95ºC por 15 minutos seguido de 35 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 54 ºC 

por 90 segundos e 72 ºC por 60 segundos. O processo foi finalizado com um ciclo de 72ºC por 

10 minutos.  

A eletroforese dos produtos de amplificação foi realizada em gel de agarose a 2,0% 

(Nusieve®) em tampão Tris-Acetato-EDTA 1X por 90 minutos a 100V. Os géis foram 

visualizados após coloração com brometo de etídeo (0,5 μg/mL), fotografados sob 

transiluminação ultravioleta e capturados com o sistema de fotodocumentação ChemiDoc 

XRS®(BioRad Laboratories).  

 

 

4.9 ANÁLISE DE DADOS 

 

A base de dados foi construída com o programa estatístico SPSS (Chicago, IL, USA) 

versão 18.0. A prevalência do portador de pneumococo entre as crianças foi estimada 

considerando o número de crianças colonizadas pelo S. pneumoniae no numerador pelo número 

de crianças do estudo que tiveram swabs coletados e processados. O estado de portador foi 

analisado em análise univariada com as seguintes variáveis: sexo, grupo-etário (no momento 

da coleta), número de pessoas no domicílio da criança, escolaridade materna, renda familiar, 

tempo que frequenta a creche, presença de fumante no domicílio, febre nos últimos 7 dias 

antecedentes à coleta e região de Goiânia. Variáveis com valor de p< 0,10 na análise univariada 

foram incluídas na regressão de Poisson multivariada, ajustada adicionalmente por idade e sexo. 

O nível de probabilidade de 0,05 (bi-caudal) foi utilizado para determinar a significância 

estatística. 
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5. RESULTADOS 

 

No total, foram coletados 962 swabs, porém foram excluídas do estudo 109 crianças 

devido a falhas no momento da seleção das crianças (16 crianças estavam fora da faixa etária, 

23 tiveram o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis legais, porém não preencheram os 

dados da entrevista, 2 receberam o mesmo número de identificação no swab, 54 foram 

imunizadas com a PCV7 e 14 crianças haviam utilizado antibiótico nos últimos 7 dias 

antecedentes à coleta), permanecendo 853 crianças no estudo. 

A mediana de idade das crianças foi de 49 meses (intervalo interquartil= 43-55), a 

mediana de crianças coletadas por creche foi de 15 (intervalo interquartil=9-34), e a mediana 

do tempo que as crianças frequentavam as creches no momento da coleta foi 24 meses (intervalo 

interquartil= 10-30). Mais da metade dos participantes pertenciam ao gênero masculino (n=460, 

53,9%). Dentre as crianças investigadas, S. pneumoniae foi isolado de 491 amostras, 

compreendendo uma prevalência total de colonização de 57,6% (IC95% 54,2% - 60,9%).  

As características demográficas e potenciais fatores de risco associados à colonização 

pneumocócica das crianças incluídas no estudo estão apresentados na Tabela 1. A variável 

número de pessoas no mesmo domicílio da criança igual ou maior a 4 foi significativamente 

associada com maior prevalência de colonização pneumocócica na análise univariada (p= 

0,008).  

Para as demais variáveis não foi observada associação significativa com a colonização 

pneumocócica. Entretanto, foi possível observar uma tendência a maior prevalência de 

colonização para crianças do gênero masculino (52,7%), para crianças cujas mães tiveram 

escolaridade inferior ao ensino superior (77,7%), para crianças que frequentavam creche por 

tempo superior a 11 meses (68,6%) e para crianças que frequentavam creches na região 

Noroeste de Goiânia (22,5%). 

A variável significativamente associada com a colonização pneumocócica na análise 

univariada (número de pessoas no domicílio da criança; p= 0,008) juntamente com a variável 

de renda familiar, com valor de p< 0,054 (borderline), foram incluídas na regressão de Poisson 

multivariada, ajustada por idade e sexo e estão apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 1. Características demográficas das 853 crianças investigadas que frequentavam creches 

no município de Goiânia-GO. 
 

Características Demográficas 
Isolamento de S. pneumoniae 

Positivo, n (%)   Negativo, n (%)   p 

População estudada 491 (57,6%)  362 (42,4%)   

Gênero       0,422 

Masculino 259 (52,7%)  201 (55,5%)   

Feminino 232 (47,3%)  161 (44,5%)   

Idade em meses       0,073 

36-47 meses 231 (47,0%)  148 (40,9%)   

48-59 meses 260 (53,0%)  214 (59,1%)   

Nº pessoas no domicílioa       0,008 

>= 4 pessoas 354 (72,1%)  230 (63,5%)   

<= 3 pessoas 137 (27,9%)  132 (36,5%)   

Escolaridade da mãea       0,131 

         0-11 anos (ensino fundamental 

e ensino médio) 
376 (77,7%)  259 (73,2%)   

>= 12 anos (ensino superior) 108 (22,3%)  95 (26,8%)   

Renda familiara             0,054 

< 1 salário 25 (5,2%)   12 (3,3%)     

<= 2 salários mínimos 278 (57,3%)   184 (51,4%)     

> 2 salários mínimos 182 (37,5%)   162 (45,3%)     

Fumante no domicílioa       0,693 

sim 123 (25,1%)  95 (26,2%)   

não 368 (74,9%)  267 (73,8%)   

Meses que frequenta crechea             0,655 

>= 12 meses 336 (68,6%)   243 (67,2%)     

<= 11 meses 154 (31,4%)   119 (32,8%)     

Febre 7 dias antecedentes à coletaa       0,295 

sim 66 (13,4%)  40 (11,0%)   

não 425 (86,6%)  322 (89,0%)   

Região de Goiânia       0,183 

Noroeste 108 (22,5%)  60 (17,1%)   

Sudoeste 90 (18,7%)  53 (15,1%)   

Central 80 (16,6%)  70 (20,0%)   

Oeste 64 (13,3%)  51 (14,5%)   

Norte 54 (11,2%)  41 (11,7%)   

Leste 51 (10,6%)  38 (10,8%)   

Sul 34 (7,1%)   38 (10,8%)     
a Valores sem informação ou missing para qualquer variável foram excluídas das análises, portanto os números 

podem não corresponder aos totais. 
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De acordo com a análise multivariada por regressão de Poisson, crianças com idade 

entre 36-47 meses de idade (IRR, 1,117; IC 95%, 1,007 – 1,238; p= 0,035) e crianças cujos 

domicílios haviam 4 ou mais pessoas residentes (IRR, 1,1214; IC 95%, 1,078 – 1,368; p= 0,001) 

foram considerados fatores de risco independentemente associados para a colonização 

pneumocócica. Adicionalmente, a variável renda familiar igual ou superior a 3 salários mínimos 

foi considerada um fator protetor independentemente associado para a colonização 

pneumocócica (IRR, 0,787; IC 95%, 0,627 – 0,990; p= 0,041). 

 

Tabela 2. Fatores de risco independentemente associados com a colonização por S. pneumoniae 

em crianças que frequentam creches no município de Goiânia-GO. 
 

Variáveis 
Análise Multivariada* 

IRR   p   95% IC 

Idade em meses      

36-47 meses 1,117  0,035  (1,007 – 1,238) 

48-59 meses      

Nº pessoas no domicílio      

>= 4 pessoas 1,214  0,001  (1,078 – 1,368) 

<= 3 pessoas      

Renda familiar      

< 1 salário      

1 a 2 salários 0,918  0,449  (0,736 – 1,368) 

>=3 salários 0,787   0,041   (0,627 – 0,990) 
*Regressão de Poisson ajustada por gênero.  

 

A distribuição dos sorotipos/sorogrupos encontrados de acordo com os sorotipos 

vacinais da PCV10 e PCV13 está representada na Figura 5. Dentre os isolados foram 

identificados 26 sorotipos/sorogrupos diferentes de acordo com as 8 reações sequenciais de 

cmPCR (figuras 6 a 13). Os sorotipos/sorogrupos mais prevalentes foram 6A/6B/6C/6D (n=80; 

16,3%), 14 (n=47; 9,6%), 23F (n=46; 9,4%), 19F (n=43; 8,8%), 15B/15C (n=30; 6,1%), 

11A/11D (n=28; 5,7%), 3 (n=22; 4,5%) e 19A (n=16; 3,3%). Os quatro sorotipos/sorogrupos 

mais prevalentes estão inclusos na composição da PCV10 (para o sorogrupo 6A/6B/6C/6D 

apenas o sorotipo 6B está incluso na vacina), os dois últimos sorotipos mais prevalentes fazem 

parte da composição da PCV13, já os sorogrupos 15B/15C e 11A/11D, não estão incluídos na 

composição de ambas as vacinas PCV10 e PCV13. Em nenhum isolado foi detectado os 

sorotipos vacinais 1, 4 e 5. Em 128 (26,1%) isolados identificados como S. pneumoniae pela 

cultura convencional não foi possível identificar o sorotipo capsular pela técnica utilizada para 
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sorotipagem (cmPCR), esses isolados foram classificados como não tipáveis (NT) por cmPCR. 

Para todos os isolados NT foram realizadas as 8 reações sequenciais.   

Colonização simultânea com 2 ou 3 sorotipos diferentes de S. pneumoniae, foi detectada 

em 36 crianças correspondendo a uma prevalência geral de co-colonização de 4,2% (IC95% 

3,1% - 5,8%). A prevalência de co-colonização entre os isolados positivos para S. pneumoniae 

(491) foi 7,3% (IC95% 5,3% - 10,0%). Os principais sorotipos/sorogrupo associados à co-

colonização foram o sorogrupo 6A/6B/6C/6D com 12 isolados (33,3%) e o sorotipo 3 com 9 

isolados (25,0%).  

 

 

Figura 5.Distribuição da frequência de sorotipos de S. pneumoniae isolados das crianças investigadas.VT -  

sorotipos vacinais; RT - sorotipos relacionados ou sorogrupos. Os sorotipos 6B, 18C, 7F e 9V (sublinhados em 

vermelho) pertencem à PCV10, o 6A, (sublinhado em verde) pertence à PCV13. Outros sorotipos: 7B/7C, 10A, 

13, 15A/15F, 16F, 17F, 22F/22A, 23A, 24A/24B/24F, 31 e 35B. 

 

De acordo com os sorotipos contemplados pela PCV10, foram isolados 135 S. 

pneumoniae pertencentes aos sorotipos vacinais. Quando relacionamos os sorotipos 

encontrados com os mesmos contemplados pela PCV13 observamos 173 pneumococos 

pertencentes aos sorotipos vacinais. Além disso, 86 isolados foram classificados como 

sorogrupos dos quais pelo menos um dos sorotipos estão incluídos na PCV10 (6A/6B/6C/6D, 

18A/18B/18C/18F, 7F/7A, 9V/9A). 
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                                                                                                                   14        623F   19A  9V   50pb 

 

Figura 6.  Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 1 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 10: isolados de pneumococo; colunas 11 a 15: controles positivos - sorotipo 14 (189 bp), 

sorogrupo 6A/6B/6C/6D (250 bp), sorotipo 23F (384 bp), sorotipo 19A (566 bp) e sorotipo 9V(816 bp), coluna 

16: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da reação: gene cpsA. 

 

 

 
19F   3   15B  18  17F     -    50pb 

 

Figura 7. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 2 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 16: isolados de pneumococo; colunas 16 a 21: controles positivos - sorotipo 19F (304 bp), 

sorotipo 3 (371 bp), sorogrupo 15B/15C (496 bp), sorogrupo 18A/18B/18C/18F (573 bp) e sorotipo 17F (693 bp); 

coluna 22: controle negativo, coluna 23: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da 

reação: gene cpsA. 

 
 

 
1     5    9N   7F   16F       50pb 

 

Figura 8. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 3 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 16: isolados de pneumococo; colunas 16 a 21: controles positivos - sorotipo 1 (280 bp), 

sorotipo 5 (362 bp), sorogrupo 9N/9L (516 pb), sorogrupo 7F/7A (599 bp) e sorotipo 16F (717 bp); coluna 22: 

controle negativo, coluna 23: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da reação: 

gene cpsA. 
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8     2     4   20   22F      50pb 

 

Figura 9. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 4 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 16: isolados de pneumococo; colunas 17 a 21: controles positivos - sorotipo 8 (201 bp), 

sorotipo 2 (290 bp), sorotipo 4 (430 bp), sorotipo 20 (514 bp) e sorogrupo 22A/22F (643 bp); coluna 22: controle 

negativo, coluna 23: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da reação: gene cpsA. 

 

 

 
7C   12F  11A  10A  23A       50pb 

 

Figura 10. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 5 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 13: isolados de pneumococo; colunas 14 a 18: controles positivos – sorogrupo 7C/7B (260 

bp), sorogrupo 12F/12A/12B/44/46 (376 bp), sorogrupo 11A/11D (463 bp), sorotipo 10A (628 bp) e sorotipo 23A 

(722 bp); coluna 19: controle negativo, coluna 20: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle 

interno da reação:genecpsA. 

 

 

 
21  33F 15A 35F   13  50pb 

 

Figura 11. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 6 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 16: isolados de pneumococo; colunas 17 a 21: controles positivos - sorotipo 21 (192 bp), 
sorogrupo 33F/33A (338 bp), sorogrupo 15A/15F (434 bp), sorogrupo 35F/47 (517 bp) e sorotipo 13 (655 bp); 

coluna 22: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da reação: gene cpsA. 
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39   23B  35A   38 35B       50pb 

 

 

Figura 12.Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 7 da cmPCR para a sorotipagem dos S. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 13: isolados de pneumococo; colunas 14 a 18: controles positivos - sorotipo 39 (98 bp), 

sorotipo 23B (199 bp), sorogrupo 35A/35C/42 (280 bp), sorogrupo 38/25A/25F (574 bp) e sorotipo 35B (677 bp); 

coluna 19: controle negativo, coluna 20: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da 
reação: gene cpsA. 

 

 

 

 
 24A      10F        34        19Fv       31        50pb 

 

Figura 13. Eletroforese dos produtos de amplificação da reação 8 da cmPCR para a sorotipagem dosS. pneumoniae 

isolados. Colunas 1 a 7: isolados de pneumococo; colunas 8 a 12: controles positivos – sorogrupo 24A/24B/24F 

(99 bp), sorogrupo 10F/10C/33C (248 bp), sorotipo 34 (408 bp), sorotipo 19Fvar (585 bp) e sorotipo 31 (701 bp); 

coluna 13: marcador de peso molecular 50 pb.  Banda de 160 bp: controle interno da reação: gene cpsA. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Esta investigação foi conduzida no período de introdução da PCV10 no Brasil para 

mensurar a prevalência de portador, bem como a distribuição dos sorotipos circulantes de S. 

pneumoniae em crianças não vacinadas pela PCV 10 que frequentavam creches municipais. 

Foram incluídas no estudo 853 crianças atendidas em 59 creches do município de Goiânia. 

Nossos dados mostram elevada prevalência de colonização pneumocócica (57,6%) na 

população estudada, corroborando com estudos prévios conduzidos no município, na mesma 

população (Franco et al. 2010; Lamaro-Cardoso et al. 2012), no Brasil (Neves et al. 2013), e 

com outros estudos conduzidos na Europa (De Lencastre & Tomasz, 2002; Brugger et al. 2009; 

Ansaldi et al. 2012;), Ásia (Billal et al. 2008) e Américas (Moreno et al, 2005; Carvalho et al. 

2010).  

A alta prevalência de colonização pneumocócica encontrada neste estudo pode ser 

atribuída a dois fatores, primeiro, à idade das crianças investigadas; e segundo, as condições de 

estrito contato físico às quais as mesmas eram submetidas ao frequentar creches municipais. 

Diversos estudos apontam que crianças menores de cinco anos de idade fazem parte do grupo 

de risco para a colonização pneumocócica, e por esse motivo, atuam como principal vetor na 

cadeia de transmissão deste patógeno (Bogaert et al. 2004; Rivera-Olivero et al. 2011; Simell 

et al.2012). Simultaneamente, a transferência do pneumococo entre individuos acontece por 

meio do contato interpessoal, assim sendo, ambientes de aglomeração favorecem a transmissão 

cruzada desse microrganismo. Neste contexto, as creches constituem um ambiente perfeito 

devido à combinação de vários fatores como: i) grande número de crianças na faixa etária de 

risco para colonização pneumocócica; ii) estreito contato físico e iii) condições precárias de 

higiene. 

Nos últimos 20 anos, estudos vêm destacando a importância das creches como 

ambientes de aquisição e transmissão de patógenos do trato respiratório superior, como S. 

pneumoniae (Sá-Leão et al. 2000; Hisata et al. 2005; Franco et al. 2010; Lamaro-Cardoso et al. 

2012). Além disso, a idade vem sendo apontada como um fator determinante no estado de 

portador pneumocócico. Um artigo de revisão revelou que, no Brasil, a taxa de colonização por 

S. pneumoniae variou de 21,2% a 55,0% em crianças com idade entre 8-71 meses. As diferenças 

na prevalência foram atribuídas às diferenças de faixa etária, de modo que crianças menores de 

cinco anos de idade compõem o grupo de risco para a colonização pneumocócica (Cardozo et 
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al. 2006). A partir desta idade, a prevalência de portador do pneumococo tende a cair, como foi 

observado por Cardozo e colaboradores (2008), entre adolescentes com idade de 10 a 19 anos, 

a prevalência de colonização caiu para 8,2% e nos indivíduos de 19 anos ou mais, diminuiu 

para 2,6%. 

No Brasil diferentes taxas de portador de S. pneumoniae vêm sendo relatadas entre 

crianças que frequentam creches, evidenciando que diversos fatores podem influenciar nos 

achados de portador pneumocócico, dentre eles podemos citar diferentes regiões geográficas, 

diferentes técnicas de coleta e armazenamento das amostras. Em Umuarama (PR) a prevalência 

encontrada foi de 43,4% entre crianças de 2 a 5 anos de idade (Velasquez et al. 2009). Na cidade 

de Taubaté, São Paulo, a prevalência foi menor ainda, 21,1% (Lucarevschi et al. 2003) 

entretanto, neste estudo a coleta foi realizada na orofaringe, fato que poderia explicar a baixa 

prevalência de portador encontrada, uma vez que a coleta da secreção da nasofaringe é apontada 

como mais eficaz na detecção do portador pneumocócico (Yomo et al. 1997). Já num estudo 

conduzido em Niterói (RJ), em crianças menores de seis anos de idade a prevalência de 

colonização pneumocócica mensurada foi semelhante (58,8%) (Neves et al. 2013) à que 

encontramos em nosso estudo . Assim, podemos concluir que a prevalência de colonização 

pneumocócica encontrada em nosso estudo está entre as maiores taxas já encontradas no país. 

Este fato pode ser atribuído as metodologias utilizadas neste estudo, sendo importante 

evidenciar que o grupo de pesquisadores do IPTSP possui know-how neste campo de pesquisa, 

dominando as técnicas necessárias para um maior poder de detecção deste fastidioso agente. 

Nesse sentido, uma grande preocupação do grupo foi treinar extensivamente os coletadores 

quanto aos procedimentos adequados para realização da coleta de swab nasofaríngeo, bem 

como a fiscalização do trabalho de campo por membros do grupo, afim de fornecer ao 

laboratório, amostras com a maior qualidade possível, que asseguraria o retrato da colonização 

pneumocócica na população estudada. 

A prevalência de portador pneumocócico encontrada neste estudo também foi maior que 

a prevalência encontrada em estudos prévios conduzidos em diversas partes do mundo em 

crianças menores de cinco anos de idade (Ho et al. 2004; Veenhoven et al. 2004; Kaltoft et al. 

2008; Kuo et al. 2011; Vu et al. 2011; Dashti et al. 2012; Parra et al., 2013). Essa taxa de 

colonização foi maior inclusive do que a prevalência encontrada em outro estudo de portador 

realizado em 2006 no município de Goiânia (35,8%) (Laval et al. 2006). Bem como a técnica 

de coleta, a metodologia utilizada para a detecção do pneumococo pode influenciar nos achados 

de prevalência para o portador. Nesse sentido, estudos apontam que o passo de incubação das 

amostras no caldo enriquecido (alíquota de STGG inoculada no caldo enriquecido e incubada 
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por 6 horas), antes da inoculação nas placas de ágar sangue, melhora o isolamento do 

pneumococo em situações de baixa densidade desse microrganismo na nasofaringe, bem como 

aumenta a detecção de múltiplos sorotipos em relação à cultura convencional (Carvalho et al. 

2010). Portanto, acreditamos que essa metodologia utilizada em nossa investigação tenha 

influenciado na detecção do pneumococo e contribuído para que encontrássemos uma 

prevalência maior que a encontrada em estudo prévio no município. Adicionalmente, outro fator 

que pode ter influenciado nessas diferentes taxas de portador pneumocócico no mesmo 

município é a população estudada, visto que no trabalho citado anteriormente, apenas uma 

pequena parte das crianças frequentavam creches (5,4%). Esses resultados comprovam mais 

uma vez, a influência dessas instituições no cenário do ciclo de transmissão do pneumococo, 

contribuindo na disseminação deste patógeno entre os contactantes mais próximos.   

Contudo, estudos semelhantes ao nosso, conduzidos em creches na Noruega e em 

Portugal encontraram prevalências de portador pneumocócico de 78,4% (Vestrheim et al. 2008) 

e 61,4% (Sá-Leão et al. 2008), respectivamente. Acredita-se que na Noruega essa alta 

prevalência pode ser atribuída à época das coletas, que foram realizadas no outono, logo após 

as férias de verão, quando habitualmente novas crianças são matriculadas nas creches deste 

país. Estas crianças não estão adaptadas imunologicamente ao novo ambiente, sendo este 

momento uma boa oportunidade para aquisição de novas bactérias (Vestrheim et al. 2008). 

Além disso, as condições climáticas desses dois países europeus podem ser apontadas como um 

fator relevante nessas altas taxas de portador pneumocócico encontradas nos estudos citados 

anteriormente. De modo que, determinadas condições climáticas como a temperatura amena 

(com exceção dos meses de verão em Portugal) e clima úmido desses dois países podem 

favorecer a disseminação deste patógeno na comunidade.  

Em Portugal, diversos estudos apontam altas taxas de portador pneumocócico no 

decorrer de vários anos, evidenciando que a circulação do pneumococo nessa comunidade é 

comum entre crianças menores de cinco anos de idade. Dados de um estudo de vigilância 

revelaram que a prevalência de portador pneumocócico foi aumentando gradativamente desde 

1996, de 47,0% para 48,0%, 60,0% e 63,0% nos anos subsequentes (Sá-Leão et al. 2000). Os 

motivos para este aumento na taxa de colonização pneumocócica não são claros, entretanto 

especula-se que os coletadores de secreção nasofaríngea foram aprimorando a técnica de coleta 

ao longo dos anos de vigilância, e isto pode ter contribuído para o aumento da prevalência 

(Nunes et al. 2005). Desde então, estudos subsequentes têm relatado taxas elevadas de portador 

pneumocócico neste país. Mesmo após a introdução da PCV7, a prevalência de colonização 

pneumocócica entre essa população permaneceu elevada (64,9%), devido a substituição de 
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sorotipos (Sá-Leão et al. 2008). Este fenômeno enfatiza a importância dos estudos de portador 

pneumocócico na era pré vacinal e ao longo do período de implantação das PCVs, de modo a 

se construir uma linha de base epidemiológica para fornecer aporte aos estudos da era pós 

vacinal, a fim de verificar a dinâmica da distribuição de sorotipos e avaliar o impacto da 

introdução das PCVs na comunidade. 

Assim como nós encontramos alta taxa de portador pneumocócico no município de 

Goiânia, prevalências de portador de pneumococo elevadas em crianças saudáveis não parecem 

ser incomuns como observado por vários outros autores em diversas partes do mundo como 

Espanha (89,5%) (Ercibengoa et al. 2012), Finlândia (69%) (Saukkoriipi et al. 2004), Gâmbia 

(65,2%) (Antonio et al. 2009), e Bélgica (69,0%) (Jourdain et al. 2011). Os referidos autores 

utilizaram técnicas moleculares como PCR em tempo real (RT-PCR) ou cmPCR para a 

detecção do pneumococo, ao invés do método padrão-ouro (cultura). A técnica cmPCR foi 

inicialmente desenvolvida para sorotipagem de S. pneumoniae previamente isolados (Pai et al. 

2006; Dias et al. 2007; Morais et al. 2007). Porém, mais recentemente esta técnica tem sido 

utilizada para detecção dos tipos capsulares do pneumococo diretamente da secreção da 

nasofaringe, sem a necessidade do microrganismo isolado (Moreno et al. 2005; Antonio et 

al.2009; Carvalho et al. 2010). 

Já se tem conhecimento que métodos moleculares aumentam a sensibilidade de detecção 

do pneumococo, quando este microrganismo encontra-se em baixa quantidade na nasofaringe, 

sendo indetectáveis pelo método padrão-ouro (Carvalho et al. 2010). Além disso, como o alvo 

das PCRs são sequências específicas de DNA, essa metodologia é capaz de detectar o gene alvo 

do pneumococo mesmo que a bactéria não esteja metabolicamente ativa e incapaz de acarretar 

doença pneumocócica. Em contrapartida, evidências apontam que alguns genes alvos para 

detecção de S. pneumoniae eventualmente também tem sido detectado em isolados de S. mitis 

ou S. oralis, provavelmente devido à transferência horizontal de genes entre esses 

microrganismos (Seki et al. 2005), o que pode refletir diretamente na acurácia dessas técnicas 

moleculares e podem gerar resultados falsos-positivos para S. pneumoniae. Por esse motivo a 

OMS recomenda que estudos de portador pneumocócico utilizem métodos padrão-ouro para a 

detecção do S. pneumoniae na nasofaringe com o propósito de permitir comparações 

significativas entre diversos estudos conduzidos na era das PCVs (O’Brien et al. 2003). Assim, 

a fim de minimizar os possíveis resultados falso-positivos em nosso estudo, e permitir a 

comparabilidade de nossos resultados com trabalhos futuros que avaliem o impacto da PCV10 

na comunidade optamos pela cultura como método de detecção do pneumococo. 
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Neste estudo nós avaliamos os possíveis fatores de risco para a colonização 

pneumocócica. De acordo com a faixa etária da população incluída no trabalho, crianças 

menores de 4 anos de idade (36 e 47 meses), e crianças que possuíam mais de três pessoas 

residindo em seu domicílio fazem parte do grupo de risco para a colonização por S. pneumoniae. 

Esta investigação foi iniciada no período de implantação da PCV10 no Brasil (junho de 2010). 

De acordo com o esquema vacinal proposto no primeiro ano de implantação crianças com até 

23 meses de idade foram vacinadas com a PCV10. Por esse motivo, as coletas foram efetuadas 

em crianças com idade ≥ 3 anos. Portanto, dentro da faixa etária analisada neste estudo, os 

resultados apontam e corroboram com estudos previamente realizados que crianças mais jovens 

tendem a ter maiores taxas de colonização, em relação às crianças mais velhas (Dagan et al. 

1996; Dagan & O’Brien 2005; Cardozo et al. 2008; Ansaldi et al. 2012; Simell et al. 2012; 

Neves et al. 2013; Luminous et al. 2014). Este fato pode ser atribuído devido a imaturidade do 

sistema imune em crianças mais jovens que normalmente não consegue prevenir eventos de 

colonização por este patógeno (Khan & Pichichero et al. 2014). 

Em relação à quantidade de pessoas que residem no mesmo domicílio da criança, nosso 

achado concorda com a observação de outros estudos. Evidências publicadas recentemente têm 

comprovado a associação entre o número de crianças menores de 10 anos de idade residindo na 

mesma casa do participante e a colonização pneumocócica (Ansaldi et al. 2012; Neves et al., 

2013; Andrade et al. 2014). Estudo prévio conduzido pela mesma equipe de pesquisadores no 

município de Goiânia foi além, e demonstrou por meio de evidências genéticas uma possível 

relação causal entre um caso de meningite pneumocócica fatal desenvolvida por sorotipo 

homólogo encontrado na nasofaringe de seu irmão mais jovem, que frequentava uma creche 

municipal (Lamaro-Cardoso et al. 2012). Essas associações enfatizam mais uma vez que quanto 

maior o número de crianças que convivem entre si (crowding), maior a chance de transmissão 

cruzada desse microrganismo. Por esse motivo a frequência em creches é apontada como o 

maior fator de risco para colonização por S. pneumoniae (Ueno et al. 2012). 

Como esperado, nossos resultados apresentaram uma relação inversamente 

proporcional da renda familiar versus prevalência de portador. Similarmente, Garcia-Rodriguez 

e colaboradores (2002) observaram que a prevalência de colonização pode ser influenciada 

pelas condições socioeconômicas, de tal modo que maiores taxas de portador são encontradas 

em países em desenvolvimento. É de se notar que maiores níveis socioeconômicos podem 

refletir em melhores práticas de higiene, hábitos alimentares mais saudáveis, acesso à vacinação 

e ao sistema de saúde privado, melhor infraestrutura e maiores níveis de escolaridade (Haidar 

et al. 2001), o que pode refletir em menores taxas de portador. Essas associações podem ser 
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extrapoladas para as doenças pneumocócicas, uma vez que a colonização é pré-requisito para o 

desenvolvimento dessas doenças. Nesse sentido, Thörn e colaboradores (2011), demonstraram 

que menores rendas familiares e menores graus de escolaridade materna foram fatores de risco 

associados à taxa de incidência de pneumonia em crianças no município de Goiânia. 

Nós observamos neste estudo que os principais sorotipos/sorogrupos isolados foram: 

6A/6B/6C/6D, 14, 23F, 19F, 15B/15C e 11A/11D. Dados do projeto SIREVA II revelaram que 

os sorotipos mais prevalentes associados com as DPIs entre crianças menores de cinco anos de 

idade na América Latina foram os sorotipos 14, 6B, 19A, 1, 23F, 6A e 19F, e que estes foram 

responsáveis por aproximadamente 60% dessas doenças (Organização Panamericana de Saúde, 

2011). Interessantemente, distribuição similar de sorotipos tem sido encontrada no município 

de Goiânia, tanto em nosso estudo quanto em estudos prévios conduzidos no portador, sendo 

os sorotipos/sorogrupos mais prevalentes o 6A/6B/6C/6D, 14, 19F e 23F (Laval et al. 2006; 

Franco et al. 2010; Pimenta et al. 2011; Lamaro-Cardoso et al. 2012). Essas observações 

ressaltam a importância da vigilância na distribuição de sorotipos no portador visto que 

frequentemente os mesmos sorotipos estão envolvidos com as DPIs. Além disso, podemos 

inferir que em cenários onde as PCVs ainda não foram implantadas a distribuição de sorotipos 

permanece similar ao longo dos anos. 

O sorogrupo 6 e os sorotipos 14, 19F e 23F são frequentemente isolados em estudos de 

portador conduzido tanto em creches municipais em Goiânia quanto em outras localidades 

(Lucarevschi et al. 2003; Sá-Leão et al. 2008; Vestrheim et al. 2008; Rivera-Olivero et al. 2011; 

Korona-Glowniak & Malm, 2012; Lamaro-Cardoso et al. 2012; Neves et al. 2013). Diante 

disso, têm-se sugerido que sorotipos colonizantes da nasofaringe são a fonte primária das DPIs 

na comunidade (Andrade et al. 2003; Andrade et al. 2010; Lamaro-Cardoso et al. 2012). O 

sorotipo 14 exemplifica bem esse fenômeno, pois como o mais prevalente na nasofaringe de 

crianças (Hausdorff et al. 2000, Franco et al. 2010), é também, consequentemente, o mais 

isolado de DPIs em todas as regiões do mundo (Johnson et al. 2010). O mesmo comportamento 

tem sido observado para o sorogrupo 6 e os sorotipos 19F e 23F (Constenla et al. 2009; Johnson 

et al. 2010). Essa relação causal entre sorotipos encontrados no portador e doenças 

pneumocócicas pode ser um indicador de uma potencial cobertura vacinal.  

Eventualmente, alguns sorotipos atípicos no portador, podem ser responsáveis por 

surtos de colonização pneumocócica em determinados cenários, como evidenciado por Lamaro-

Cardoso e colaboradores (2012) em estudo conduzido em uma creche do município de Goiânia, 

que apontou o sogrupo 22F/22A como uns dos mais prevalentes na população estudada. Apesar 

de os sorotipos mais prevalentes encontrados em nosso estudo serem contemplados pela 
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PCV10, alguns sorotipos/sorogrupos não incluídos na composição da PCV10 também foram 

encontrados em menores proporções, sendo eles: 3, 19A, 15B/15C e 11A/11D. Essa mesma 

distribuição de sorotipos também foi verificada no município de Goiânia em crianças da faixa 

etária-alvo da vacinação, no período de introdução da PCV10 (Andrade et al. 2014) indicando 

um perfil de sorotipos isolados entre crianças de diferentes faixas etárias que residem no 

município de Goiânia. Como os sorotipos colonizantes estão intimamente relacionados com o 

desenvolvimento das doenças pneumocócicas, estudos de portador tem relevante importância 

no monitoramento da distribuição de sorotipos principalmente frente à introdução das PCVs, 

visto que sorotipos encontrados em menores proporções em cenários de introdução das PCVs 

podem ser potenciais sorotipos emergentes na população, tanto no portador quanto no 

desenvolvimento das doenças pneumocócicas, após o período de implantação dessas vacinas. 

A vacinação em massa tem sido responsável pela substituição de sorotipos, como 

evidenciado por diversos autores. Em Massachusetts, os sorotipos 15B, 15C juntamente com o 

sorotipo 6C e 19A foram os sorotipos mais comumente isolados de doenças pneumocócicas 

entre crianças após a introdução da PCV7 (Wroe et al. 2012). O sorogrupo 15 também tem sido 

destacado devido à sua emergência após a introdução da PCV13 em todos os grupos etários 

(van der Linden et al. 2015). Adicionalmente têm-se observado que a circulação dos sorotipos 

3 (Kaplan et al. 2010) e 19A aumentou significativamente no portador (Kaplan et al. 2010; 

Rivera-Olivero et al. 2014), bem como nas doenças pneumocócicas (Song et al. 2013) após a 

implantação das PCVs. No sul do Brasil, o sorotipo 3 vem sendo destacado como importante 

causador de DPIs mesmo após a introdução da PCV10 (Caieirão et al. 2014). Nesse sentido, 

como a circulação dos sorotipos/sorogrupos 3, 19A, 15B/15C e 11A/11D já é conhecida no 

portador no município de Goiânia tanto em crianças não vacinadas quanto em crianças 

vacinadas pela PCV10, podemos inferir que esses sorotipos podem ser potenciais sorotipos 

emergentes nas doenças pneumocócicas no período pós-vacinal no Brasil. Por esse motivo, 

novas avaliações são necessárias no município de Goiânia e no Brasil neste momento, já 

passado o período de implantação da PCV10, a fim de avaliar o impacto da vacinação na 

distribuição de sorotipos dentro da comunidade.  

A prevalência de co-colonização de sorotipos encontrada no nosso estudo foi de 

4,2%.Taxas de co-colonização por S. pneumoniae podem ocorrer frequentemente com taxas de 

até 12,0% dependendo da metodologia utilizada (O’Brien et al. 2003; Vestrheim et al. 2008). 

Em uma pesquisa recente conduzida no município em crianças menores de dois anos utilizando 

metodologias padrão ouro para detecção e sorotipagem (cultura e Quellung), a taxa de co-

colonização encontrada foi de 3,3% (Andrade et al. 2014). A identificação de múltiplos 
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sorotipos contidos numa mesma amostra a partir da cultura convencional é laboriosa e 

demorada, sendo necessário que colônias de morfotipos diferentes sejam identificadas 

separadamente antes de prosseguir para a técnica de escolha para sorotipagem. Visto que 

sorotipos distintos podem apresentar características morfológicas semelhantes quando 

cultivados em ágar sangue, essa caracterização exige do pesquisador domínio da técnica e 

sensibilidade para observar as diferentes morfologias coloniais. Nossos achados, juntamente 

com os resultados de estudo semelhante conduzido previamente em Goiânia, que encontraram 

7,1% de taxa de co-colonização, a partir da utilização de metodologias moleculares para 

detecção (extração de DNA direto da amostra e RT-PCR) e sorotipagem (cmPCR) do 

pneumococo (Lamaro-Cardoso et al. 2012), indicam que crianças que frequentam creches estão 

mais propensas à colonização por múltiplos sorotipos de pneumococo do que crianças que são 

cuidadas domiciliarmente, o que pode ser atribuído à diversidade de sorotipos encontrados 

nesse cenário. 

Neste estudo, escolhemos a cmPCR para sorotipagem dos espécimes isolados. A 

utilização da técnica molecular cmPCR tem sido vantajosa em estudos de base populacional, 

onde a capacidade laboratorial é limitada para assumir o trabalho altamente minucioso de 

isolamento e sorotipagem do pneumococo por métodos convencionais. Vale ressaltar que 

técnicas moleculares para sorotipagem do pneumococo como cmPCR, requerem um grande 

investimento financeiro inicial que compreende desde a estrutura física, equipamentos, 

reagentes e treinamento de pessoal, contudo, esse custo é compensado com a rotina laboratorial, 

uma vez que os insumos utilizados geralmente permitem o processamento de muitas amostras 

simultaneamente e em menor tempo quando comparado à reação de Quellung. Assim, essa 

técnica é de grande importância para avaliar a circulação de sorotipos no portador 

pneumocócico tanto na era pré-vacinal quanto na era pós-vacinal (Carvalho et al. 2010). 

Como o estado de portador é fundamental no desenvolvimento das doenças 

pneumocócicas, a prevenção da colonização reflete automaticamente na prevenção das doenças 

pneumocócicas. O desenvolvimento de novas PCVs com maior cobertura de sorotipos tem 

impulsionado a substituição da PCV7, pela PCV10 ou PCV13 e da PCV10 pela PCV13 em 

países que já implantaram algumas destas vacinas com menor cobertura de sorotipos (PCV10 

ou PCV13) (Prymula et al. 2014). Espera-se a partir da implantação dessas vacinas (com maior 

cobertura de sorotipos) em novos cenários, que haja maior redução na circulação dos sorotipos 

contemplados por essas vacinas, tanto em indivíduos vacinados, quanto nos indivíduos não 

vacinados por meio da imunidade de grupo. Contudo, devido à grande diversidade de sorotipos 

de S. pneumoniae distribuídos na comunidade, a supressão de alguns sorotipos permite a 
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expansão de outros. Nesse sentido, após a introdução das PCVs em diversos países, estudos de 

portador continuam relatando as mesmas taxas de colonização pneumocócica, devido ao efeito 

de substituição de sorotipos. Não obstante, a incidência de doenças pneumocócicas por 

sorotipos menos prevalentes antes da introdução das PCVs vem sendo relatada com frequência. 

Esses efeitos somados à plasticidade deste microrganismo na transferência e aquisição de genes 

(Shak et al. 2013) intriga toda a comunidade científica. Dessa maneira, qual seria a composição 

ideal para uma vacina que proporcionasse efetiva redução na circulação do pneumococo na 

comunidade por longos períodos de tempo com menores efeitos de substituição de sorotipos? 

No estado da arte, estratégias alternativas como vacinas pneumocócicas sorotipo-independentes 

estão sendo sugeridas (Lee et al. 2014). Vários estudos têm sido conduzidos na avaliação de 

novas vacinas, incluindo a utilização de proteínas do pneumococo como substância antigênica; 

combinação de antígenos proteicos do pneumococo conjugados a outros componentes 

polissacarídeos; e, vacinas celulares (Lu et al. 2010; Denoel et al. 2011; Kamtchoua et al. 2013; 

Lee et al. 2014). Todavia, é importante ressaltar que a nasofaringe é colonizada por diversos 

microrganismos, além do S. pneumoniae, e o desequilíbrio dessa diversidade a partir da 

erradicação de uma espécie pode resultar na emergência de outros patógenos importantes. 

Nesse sentido, Biesbroeke colaboradores (2014) demonstraram o aumento na prevalência de 

bactérias do gênero Haemophilus e Staphylococcusna nasofaringe de crianças vacinadas com a 

PCV7. Essas observações indicam a necessidade de estudos mais detalhados da microbiota da 

nasofaringe, especialmente agora na era das PCVs, a fim de compreender melhor a dinâmica 

da interação entre as diversas espécies que colonizam esse sítio anatômico, e as consequências 

das intervenções propostas pelos sistemas de saúde do mundo todo.  

A prevalência de S. pneumoniae encontrada na presente investigação juntamente com o 

perfil de sorotipos detectados, especialmente aqueles com importância reconhecida na 

substituição de sorotipos após a vacinação com as PCVs, chamam atenção para que haja uma 

vigilância contínua da distribuição de sorotipos colonizantes da nasofaringe, pois sorotipos de 

importância epidemiológica nas DPIs estão circulando na comunidade. Após a introdução da 

PCV10 no Brasil espera-se que tais sorotipos se destaquem, no portador e consequentemente 

nas DPIs, visto que não são cobertos pela atual vacina disponível no PNI. De qualquer modo, a 

substituição de sorotipos após a introdução das PCVs tem impulsionado o desenvolvimento de 

novas formulações para as PCVs que contemplem um maior número de sorotipos, como é o 

caso da PCV15 (Skinner et al. 2015). Por enquanto, a vigilância epidemiológica deve ser a 

ferramenta aliada para monitoramento da circulação desses sorotipos e estimar os possíveis 

sorotipos emergentes. Nesse ínterim, nossos dados formam uma linha de base epidemiológica 
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que poderá ser utilizada como parâmetro para avaliar o efeito da vacinação com a PCV10 na 

dinâmica dos tipos capsulares no Brasil. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Foi encontrado uma prevalência de colonização por S. pneumoniaede 57,6% entre 

crianças de 36-59 meses de idade que frequentam creches no município de Goiânia. 

 Dentre os isolados foram identificados 26 sorotipos/sorogrupos diferentes. Dentre 

esses os mais prevalentes em ordem decrescente foram: 6A/6B/6C/6D (n = 80; 16,3%), 14 (n 

= 47; 9,6%), 23F (n = 46; 9,4%), 19F (n = 43; 8,8%), 15B/15C (n = 30; 6,1%), 11A/11D (n = 

28; 5,7%), 3 (n = 22; 4,5%) e 19A (n = 16; 3,3%).  

 Os fatores de risco para a colonização pneumocócica foram crianças com idade entre 

36-47 meses de idade e crianças em cujos domicílios havia quatro ou mais pessoas residentes. 

Além disso, a variável renda familiar igual ou superior a três salários mínimos foi considerada 

um fator protetor para a colonização pneumocócica. 

 Nossos dados adicionam evidências para futuras avaliações do impacto da vacinação 

com a PCV10 no portador no Brasil fornecendo uma linha de base epidemiológica que poderá 

ser utilizada como parâmetro para avaliar o efeito da vacinação. 
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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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