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RESUMO 

Contexto: A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (PCV10) foi introduzida no 

calendário básico de imunização em Goiânia em junho de 2010. Este estudo teve como 

objetivos: (i) Avaliar o efeito direto da PCV10 na redução de sorotipos vacinais de 

Streptococcus pneumoniae (pneumococo) na nasofaringe (NP) de crianças, de acordo com 

diferentes esquemas vacinais; (ii) investigar possíveis alterações genéticas que possam 

interferir na tipagem capsular dos pneumococos isolados. 

Métodos: Um estudo de corte transversal aninhado a um inquérito domiciliar de base 

populacional foi conduzido em Goiânia, de dezembro/2010 a fevereiro/2011, em crianças 

de 7-18 meses. Para avaliar a efetividade da PCV10 (VE), swabs de NP, dados clínicos e 

demográficos e datas da administração da vacina foram obtidos de 1.287 crianças durante as 

visitas domiciliares. As variáveis de desfecho e de exposição foram portador (colonização) 

por tipos vacinais (VTs) da PCV10 e esquemas vacinais (3p+0, 2p+0 e dose única – catch-

up), respectivamente. A colonização pelo pneumococo foi definida pela positividade à 

cultura das secreções de NP em caldo enriquecido, e a sorotipagem dos isolados foi 

realizada pela reação de Quellung. Os isolados não tipáveis foram submetidos à PCR 

multiplex convencional (cmPCR). A razão de prevalência (rate ratio/RR) foi calculada 

como a razão entre a prevalência de VTs em crianças vacinadas com diferentes esquemas 

vacinais (expostas) e não vacinadas pela PCV10 (não expostas). A RR ajustada foi estimada 

utilizando a regressão de Poisson. A VE no estado de portador por VTs foi calculada como 

(1-RR) x 100.  

Resultados: A prevalência de portador pelo pneumococo no total de 1.287 crianças foi 

41,0% (IC95%; 38,4-43,7). Os sorotipos presentes na PCV10 e PCV13 foram 35,2% e 

53,0%, respectivamente. Os sorotipos mais frequentes foram 6B (11,6%), 6A (9,8%), 23F 

(7,8%), 14 (6,8%), 19F (6,6%) e 19A (6,3%). Após ajustar pelas variáveis de confusão, 

crianças que receberam os esquemas 2p+0 ou 3p+0 apresentaram uma redução significativa 

dos VTs, com VE igual a 35,9% (IC95%: 4,2-57,1; p=0,030) e 44,0% (IC95%: 14,2-63,5; 

p=0,008), respectivamente, quando comparado com crianças não vacinadas. Crianças que 

receberam dose única catch-up não apresentaram VE significante (p=0.905). Foram 

identificadas 13 amostras que apresentaram uma variação gênica que subestimava a 

tipagem capsular do 19F pela técnica cmPCR.  

Conclusões: a PCV10 foi associada a uma proteção significativa contra colonização 

nasofaringeana de VTs crianças menores de um ano, quando utilizados os esquemas 



 

 

 
 

vacinais 3p+0 ou 2p+0. A identificação de variações genéticas do sorogrupo 19 (19Fv) 

permitiu adequar a técnica de cmPCR para tipagem de amostras da América Latina. O 

monitoramento contínuo de sorotipos no portador é fundamental na avaliação da efetividade 

a longo prazo e o impacto da vacinação na redução dos sorotipos vacinais.  

Palavras-chaves: Vacina pneumocócica; efetividade; portador; Streptococcus pneumoniae; 

sorotipagem. 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

Background: 10-valent conjugate pneumococcal vaccine (PCV10) was introduced in the 

routine immunization at Goiania in June, 2010. The aims of this study were: (i) to evaluate 

the direct effect of PCV10 in preventing vaccine types nasopharyngeal/NP pneumococcal 

carriage in younger children according to different schedules; (ii) to investigate possible 

genetic changes that could interfere in the pneumococcal capsular typing. 

Methods: A cross-sectional population-based household survey was conducted in Goiania, 

Brazil, from December/2010-February/2011, targeting children aged 7-18 months. To 

evaluate PPCV10 effectiveness/VE, NP swabs, clinical and demographic data, and 

vaccination dates were collected from 1,287 children during home visits. Main outcome and 

exposure of interest were PCV10 vaccine-type (VT) carriage and dosing schedules (3p+0, 

2p+0, and one catch-up dose), respectively. Pneumococcal carriage was defined by 

positivity in culture after of NP secretions in enrichment broth and isolates serotyping was 

performed by Quellung reaction. The nontypeable isolates were processed by conventional 

multiplex PCR (cmPCR). Rate ratio/RR was calculated as the ratio between the prevalence 

of VTs carriage in children vaccinated with different schedules (exposed) and not 

vaccinated to PCV10 (non-exposed). Adjusted RR was estimated using Poisson regression. 

VE on VT carriage was calculated as 1-RR*100.  

Results: The prevalence of pneumococcal carriage in a total of 1,287 children was 41.0% 

(95%CI: 38.4%-43.7%). Serotypes covered by PCV10 and PCV13 were 35.2% and 53.0%, 

respectively. Serotypes 6B (11.6%), 6A (9,8%), 23F (7.8%), 14 (6.8%), 19F (6.6%), and 

19A (6,3%) were the most frequently observed. After adjusted for confounders, children 

who had received 2p+0 or 3p+0 dosing schedule presented a significant reduction on 

pneumococcal VT carriage, with PCV10 VE equal to 35.9% (95%CI: 4.2%-57.1%; 

p=0.030) and 44.0% (95%CI: 14.2%-63.5%; p=0.008), respectively, when compared with 

unvaccinated children. For children who received one catch-up dose, no significant VE was 

detected (p=0.905). We identified 13 samples with a genetic variation that underestimated 

the capsular typing for 19F by cmPCR. 

Conclusion: PCV10 was associated with high protection against vaccine-type carriage 

for children vaccinated before the second year of life, for 2p+0 and 3p+0 schedules. The 

identification of genetic variations (19Fv) allowed adapt the molecular technique (cmPCR) 

for capsular typing samples from Latin America. The continuous evaluation of carriage 



 

 

 
 

serotype is mandatory to evaluate the long-term effectiveness and impact of 

pneumococcal vaccine on serotypes reduction. 

Key-words: Pneumococcal vaccine; effectiveness; carriage; Streptococcus pneumoniae. 

serotyping. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças pneumocócicas representam um problema de saúde pública, 

acometendo todas as faixas etárias, principalmente os extremos de idade, e são 

responsáveis por grande número de hospitalizações em todo o mundo. Streptococcus 

pneumoniae é o principal agente etiológico das pneumonias adquiridas na comunidade, 

que constituem a principal causa de mortes entre as doenças preveníveis por imunização 

(O'BRIEN, WOLFSON, WATT et al., 2009). 

A região da nasofaringe (NP) é considerada a porta de entrada e o nicho 

biológico no qual ocorre a colonização pelo S. pneumoniae (pneumococo). A 

colonização da NP pode ocorrer sem sintomas ou doença, sendo conhecida como 

“estado de portador” (BOGAERT, DE GROOT e HERMANS, 2004). Vacinas 

pneumocócicas conjugadas (PCVs) foram desenvolvidas com o objetivo de reduzir a 

carga da doença pneumocócica invasiva (DPI) tipo específica, e consequentemente a 

circulação do pneumococo na NP, bem como a transmissão interpessoal. 

A introdução das PCVs em calendários básicos de diversos programas nacionais 

de imunização permitiu uma redução nas mortes entre crianças associadas à pneumonia, 

sepse e meningite causadas pelos sorotipos incluídos na vacina (O'BRIEN, WOLFSON, 

WATT et al., 2009). Por este motivo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem 

recomendando a inclusão da PCV 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 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

1.1 COLONIZAÇÃO PELO STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EM CRIANÇAS 

S. pneumoniae é uma bactéria Gram positiva, catalase negativa, encapsulada, em 

forma de cocos dispostos aos pares (diplococos), alfa-hemolítica, pertencente à família 

Streptococaccea (KONEMAN, ALLEN, JANDA et al., 2001). A cápsula 

polissacarídica, considerada um de seus principais fatores de virulência, é composta por 

diversas estruturas químicas que permitem proteger o pneumococo frente à ação 

fagocítica humana. E devido a esta grande variabilidade em sua composição, mais de 90 
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tipos capsulares já foram identificados (PARK, PRITCHARD, CARTEE et al., 2007; 

JIN, KONG, XIAO et al., 2009; CALIX e NAHM, 2010; CALIX, PORAMBO, 

BRADY et al., 2012; MERCADO, SRINIVASAN, HAWKINS et al., 2011). 

Diversos mecanismos estão associados à colonização pneumocócica, atuando de 

maneira sinérgica. Carboidratos e proteínas de superfície (ex. PsaA) facilitam a ligação 

com as células epiteliais do trato respiratório. A produção de algumas enzimas, como a 

neuraminidase, favorece a manutenção do pneumococo, pois atuam na clivagem de 

substâncias do muco respiratório, diminuindo assim sua viscosidade (BOGAERT, VAN 

BELKUM, SLUIJTER et al., 2004).  

A resposta imunológica tipo-específica também interfere na manutenção do 

estado de portador. Sorotipos/sorogrupos capsulares com baixa imunogenicidade, como 

6, 14, 19 e 23 estão mais associados à colonização por longos períodos e também a um 

novo evento de colonização (GRAY, CONVERSE e DILLON, 1980). Adicionalmente, 

alguns sorotipos do pneumococo, como 6B, 6A, 14 e 19F, são mais frequentes na NP 

em crianças (BOGAERT, DE GROOT e HERMANS, 2004).  

1.2 O ESTADO DE PORTADOR E SUA RELAÇÃO COM AS DOENÇAS 

PNEUMOCÓCICAS 

O estado de portador do pneumococo é encontrado em qualquer faixa etária. A 

colonização nasofaringeana é pré-requisito para a doença pneumocócica (BOGAERT, 

VAN BELKUM, SLUIJTER et al., 2004), no entanto, apenas um pequeno percentual 

dos portadores irá desenvolver alguma doença associada (HAUSDORFF, FEIKIN e 

KLUGMAN, 2005).  

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 e ADEGBOLA, 2002). A prevalência de portador pelo pneumococo 

decresce com a idade, bem como o contato com determinados tipos capsulares do 

pneumococo, especialmente para sorotipos imunogênicos (OBARO e ADEGBOLA, 

2002). A colonização entre crianças diverge bastante entre as diferentes regiões e faixas 

etárias, variando de 15% a mais de 90% em alguns países em desenvolvimento 
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(O'BRIEN, NOHYNEK e WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003), bem como a 

distribuição dos tipos capsulares circulantes (HAUSDORFF, FEIKIN e KLUGMAN, 

2005). 

Diversos fatores podem explicar a variabilidade na prevalência da colonização 

nasofaringeana, tais como diferenças geográficas e socioeconômicas, inclusão ou não de 

vacina no calendário básico, cobertura vacinal (WHITNEY, GOLDBLATT e O'BRIEN, 

2014), e até mesmo a metodologia utilizada para detecção do pneumococo (SATZKE, 

TURNER, VIROLAINEN-JULKUNEN et al., 2013). Além disso, o uso recente de 

antibióticos, visita prévia a serviços de saúde, número de crianças e presença de 

fumante na residência podem interferir na frequência do estado de portador (LLOYD-

EVANS, O'DEMPSEY, BALDEH et al., 1996; CHEUNG, ZAMAN, NSEKPONG et 

al., 2009). 

Aglomerados facilitam a transmissão do pneumococo, pois permitem o contato 

próximo entre crianças colonizadas e não colonizadas, situação agravada quando as 

medidas de higiene são deficitárias, favorecendo o aumento do risco para colonização e 

circulação do pneumococo, bem como para o desenvolvimento de doença 

pneumocócica. Neste cenário, um importante fator para o portador do pneumococo 

entre a população infantil é frequentar creche (DAGAN e O'BRIEN, 2005; GRIVEA, 

PANAGIOTOU, TSANTOULI et al., 2008). Neste sentido, a persistência de 

colonização, capacidade de transmissão bacteriana, e até o surgimento de surtos nestes 

locais têm sido bem documentadas (SA-LEAO, NUNES, BRITO-AVO et al., 2008; 

LAMARO-CARDOSO, DE LEMOS, CARVALHO et al., 2012). 

Medidas que permitam reduzir a circulação pneumocócica em população infantil 

com carga elevada da doença, são de extrema importância. Alguns autores têm sugerido 

medidas não convencionais, como uso de probióticos (microrganismos vivos), como 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, na modulação da resposta imune, podendo 

influenciar no desenvolvimento de diversas doenças infecciosas, inclusive do trato 

respiratório (WEICHERT, SCHROTEN e ADAM, 2012; NAKAMURA, IWANAGA, 

KAJIHARA et al., 2014). Estudos em modelo in vitro permitiram comprovar o 

benefício destes microrganismos na prevenção da colonização do pneumococo ao 

diminuir a aderência do pneumococo nas células epiteliais (WONG, QUAN TOH, 

DUNNE et al., 2013). O emprego oral de probióticos poderia ser utilizado como 
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estratégia complementar à imunização (ex.: PCV) na prevenção de doenças infecciosas 

(ex.: colonização e doença pneumocócica), principalmente na infância. Entretanto, 

devido à grande heterogeneidade dos dados e qualidade dos estudos, a falta de 

evidências para o uso de probióticos ainda é um fator limitante para futuras 

recomendações na prevenção de doenças respiratórias, principalmente (WEICHERT, 

SCHROTEN e ADAM, 2012). 

O pneumococo colonizador da NP pode invadir e causar a doença 

pneumocócica, que pode se apresentar de duas maneiras: invasiva (DPI) e não invasiva 

(DPNI). A DPI ocorre com a presença do pneumococo em sítios normalmente estéreis 

(sangue, líquor, entre outros) ocasionando doenças como sepse, meningite e pneumonia; 

já a DPNI atinge os seios paranasais, ouvido médio, traqueia e brônquios, acarretando 

principalmente otite e sinusite (MEHR e WOOD, 2012). Este perfil clínico-patológico 

está associado a fatores como virulência bacteriana, carga da cepa, condição 

imunológica do portador, presença de comorbidades, dentre outros (SIMELL, 

AURANEN, KAYHTY et al., 2012). 

A região da NP é colonizada pelo S. pneumoniae de maneira transitória, atuando 

como reservatório biológico; a presença do pneumococo colonizador tem elevado 

potencial de disseminação no ambiente e favorece a transmissão interpessoal. Os vírus 

podem interagir neste nicho microbiológico, atuando direta e indiretamente nos 

processos infecciosos respiratórios. Por exemplo, infecções virais respiratórias 

predispõem a criança a infecções bacterianas secundárias ao promover disfunção 

leucocitária e outras mudanças no sistema imune; assim, há um grande número de casos 

de infecção viral associados à otite média aguda (HEIKKINEN e CHONMAITREE, 

2003). Os agentes virais respiratórios facilitam o estado de portador pelo pneumococo, 

com isso os eventos recentes de colonização estão mais relacionados às otites 

bacterianas (SYRJANEN, AURANEN, LEINO et al., 2005). As coinfecções 

bacterianas também promovem quadros invasivos (ex.: pneumonias comunitárias), nos 

quais o pneumococo e vírus influenza são os mais frequentes em infecções respiratórias 

mistas (JOHANSSON, KALIN, TIVELJUNG-LINDELL et al., 2010). 

Há uma série de modelos na tentativa de explicar a fisiopatogenia das infecções 

virais primárias e infecções bacterianas secundárias, dentre eles a desregulação na 

resposta das citocinas por células T (interleucina/IL e interferon/IFN tipo I e gama/γ), 
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redução na ação fagocitária nos macrófagos alveolares por IFN-γ e diminuição no 

recrutamento de neutrófilos nos pulmões por IL-17 (LI, MOLTEDO e MORAN, 2012). 

A adesão bacteriana às células infectadas por determinados vírus respiratórios também 

favorece a formação do quadro bacteriano secundário. Como, por exemplo, o vírus 

influenza A permite uma maior aderência do S. pneumoniae à célula epitelial traqueal 

em ratos (PLOTKOWSKI, PUCHELLE, BECK et al., 1986), e in vitro também foi 

evidenciado um aumento na adesão de outros agentes clinicamente importantes, como 

Staphylococcus aureus e Neisseria meningitidis (EL AHMER, RAZA, OGILVIE et al., 

1999), o que permite uma maior circulação destes microrganismos em períodos de 

sazonalidade de vírus respiratórios.  

Nos últimos anos, com a ocorrência da pandemia em 2009 pelo vírus influenza 

A H1N1 pandêmico, surgiu um maior interesse na investigação da relação entre a 

doença pneumocócica invasiva e vírus respiratórios (RUBIN, MCGARRY, 

KLUGMAN et al., 2010). Estes vírus, como já mencionado, podem gerar um ambiente 

favorável para complicações bacterianas respiratórias e/ou sistêmicas secundárias, 

principalmente nos primeiros 6 dias de infecção (CHERTOW e MEMOLI, 2013). 

Vários estudos comprovam que medidas de controle, principalmente a vacinação contra 

gripe e anti-pneumocócica, podem reduzir os casos de coinfecção por vírus respiratórios 

e doença pneumocócica, respectivamente, atuando de forma sinérgica (MOORE, 

DAGAN e MADHI, 2012; NICOLI, TROTTER, TURNER et al., 2013). 

Alguns tipos capsulares estão mais associados à doença pneumocócica, enquanto 

outros são mais frequentes como colonizadores na NP (HAUSDORFF, FEIKIN e 

KLUGMAN, 2005). A incidência da doença pneumocócica causada por um 

determinado tipo capsular não é somente determinada pela sua virulência (ex. cápsula 

polissacarídica), mas também pela frequência dos eventos de colonização na NP. Os 

tipos 6A e 6B são muito frequentes no portador, contudo possuem menor 

patogenicidade quando comparados aos sorotipos 1, 5, 22F, 7F, 14, 9V e 19A, que 

apresentam elevada capacidade em causar pneumonia na infância; porém os tipos 1, 5, 

22F e 7F são pouco prevalentes na NP (GREENBERG, GIVON-LAVI, NEWMAN et 

al., 2011). 
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1.3 TÉCNICAS LABORATORIAIS PARA TIPAGEM CAPSULAR 

Na era pós-vacinação, a tipagem capsular tornou-se uma importante ferramenta 

para o monitoramento das PCVs mediante a vigilância das doenças pneumocócicas no 

portador do pneumococo. Atualmente, métodos fenotípicos e moleculares são utilizados 

para tipificação, cada um com características específicas que podem limitar sua 

utilização, como custo e recursos humanos capacitados, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

A detecção do pneumococo é uma etapa precedente à identificação capsular. A 

cultura em ágar sangue a 5% continua sendo a técnica padrão ouro para isolamento e 

identificação do pneumococo (SATZKE, TURNER, VIROLAINEN-JULKUNEN et 

al., 2013). Novas adaptações para a etapa de pré-cultivo, como um passo de pré-

enriquecimento da amostra (broth enrichment), têm sido propostas com o intuito de 

recuperar cepas com baixo número de células bacterianas, aumentando assim a 

positividade pela técnica de cultivo convencional, e adicionalmente para os métodos 

moleculares (DA GLORIA CARVALHO, PIMENTA, JACKSON et al., 2010). 

Dentre as técnicas moleculares para determinação da presença do pneumococo, 

a identificação do gene espécie-específico responsável pela autolisina bacteriana (lytA) 

por meio da reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) tem sido 

utilizada há alguns anos, sendo o método atualmente mais recomendado (CARVALHO, 

TONDELLA, MCCAUSTLAND et al., 2007; SATZKE, TURNER, VIROLAINEN-

JULKUNEN et al., 2013). O elevado grau de conservação gênica permite ao lytA 

distinguir entre espécies estreptocócicas proximamente relacionadas (S. pneumoniae e 

grupo mitis) (GREVE e MOLLER, 2012). Entretanto, outras sequências-alvo para 

detecção pneumocócica já foram utilizadas, como rpoA, tuf, recA e psaA 

(MORRISON, LAKE, CROOK et al., 2000; PICARD, KE, BOUDREAU et al., 2004; 

PARK, YOON, SHIN et al., 2010; ZBINDEN, KOHLER e BLOEMBERG, 2011). 

Metodologias moleculares devem ser empregadas como complemento ao método 

convencional (cultura), principalmente em estudos de avaliação da prevalência do 

estado de portador, pois permitem a identificação do pneumococo mesmo em situações 

nas quais não há crescimento bacteriano (SATZKE, TURNER, VIROLAINEN-

JULKUNEN et al., 2013). 
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Após a identificação do pneumococo, é preciso estabelecer a presença do 

sorotipo bacteriano. A técnica padrão ouro para tipagem capsular do pneumococo é a 

reação de Quellung, a qual necessita do isolamento bacteriano em cultura e 

posteriormente a identificação de 92 sorotipos capsulares diferentes por anticorpos 

policlonais. A ligação do anticorpo com a cápsula irá produzir um intumescimento que 

se torna visível ao microscópio óptico. A metodologia é capaz de distinguir sorotipos do 

mesmo sorogrupo; entretanto é onerosa, pois requer a aquisição de todos os antissoros 

para identificação capsular, além de pessoal técnico capacitado, sendo sujeita a 

interpretações subjetivas (SELVA, DEL AMO, BROTONS et al., 2012). 

Dentre as diversas metodologias moleculares disponíveis para caracterização 

capsular, a PCR multiplex convencional (cmPCR) é uma das tecnologias mais utilizadas 

atualmente (TOCHEVA, JEFFERIES, RUBERY et al., 2011; ANSALDI, DE 

FLORENTIIS, CANEPA et al., 2012), a qual identifica 40 sorotipos/sorogrupos 

capsulares por meio de 8 reações sequenciais, seguidas da extração de DNA 

cromossomal, tanto em isolados bacterianos quanto em amostras de NP (CARVALHO, 

PIMENTA, JACKSON et al., 2010). 

Diversos métodos moleculares para tipagem capsular têm sido descritos, 

entretanto muitos apresentam limitações que devem ser consideradas na utilização em 

estudos de vigilância (SATZKE, TURNER, VIROLAINEN-JULKUNEN et al., 2013). 

Além da PCR, outras metodologias estão sendo propostas para investigação capsular. 

Dentre elas está a tecnologia baseada em microesfera (Luminex), amplamente 

empregada em métodos sorológicos (KIM, BAE, LIM et al., 2012); mas também na 

determinação capsular do pneumococo, associando métodos moleculares (PCR) e 

imunoensaios (YU, LIN, KIM et al., 2011). 

A tabela 1 resume informações sobre o uso de técnicas para a tipagem capsular 

mais utilizada em estudos de avaliação do efeito das PCVs, tanto na DPI como no 

estado de portador. Dentre os diversos estudos listados na tabela 1 é possível observar 

que: (i) a reação de Quellung, considerada padrão ouro para tipagem capsular, é o 

método que identifica o maior número de sorotipos; (ii) a capacidade de detecção do 

pneumococo por métodos moleculares é mais eficiente, inclusive em condições de 

morte bacteriana; (iii) a identificação de múltiplos sorotipos na amostra (cocolonização) 

por técnicas moleculares é mais frequente, em comparação ao método fenotípico.  
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Tabela 1. Características das principais técnicas para identificação e tipagem capsular do 

pneumococo. 
Metodologia Referência Método Vantagens Desvantagens 

Quellung HENRICHSE

N (1995) 

Fenotípico Permite identificar 

todos os tipos 

capsulares catalogados. 

Técnica padrão ouro 

para tipagem capsular. 

 

Necessita de crescimento 

bacteriano em cultura. 

Menor frequência de 

cocolonização 

cmPCR
*
 CARVALHO, 

PIMENTA, 

JACKSON et 

al. (2010) 

Molecular Não necessita de 

crescimento bacteriano. 

Boa reprodutibilidade 

Caracteriza múltiplos 

sorotipos na amostra. 

Técnica qualitativa. 

Alterações genéticas podem 

interferir na identificação. 

Permite identificar apenas 40 

sorotipos/sorogrupos 

capsulares 

 

RT-PCR
**

 

(triplex) 

PIMENTA, 

ROUNDTRE, 

SOYSAL et al. 

(2013) 

Molecular Não necessita de 

crescimento bacteriano. 

Técnica quantitativa. 

Permite expansão dos 

sorotipos. 

Caracteriza múltiplos 

sorotipos na amostra. 

 

Alterações genéticas podem 

interferir na identificação. 

Permite identificar apenas 21 

sorotipos/sorogrupos 

capsulares. 

Imunoensaio 

baseado em 

microesfera 

(Luminex) 

YU, LIN, KIM 

et al. (2011) 

Molecular Capacidade de 

expansão de sorotipos. 

Boa reprodutibilidade. 

Permite identificar apenas 26 

sorotipos/sorogrupos 

capsulares. 

Possibilidade de reações 

cruzadas. 

Necessita de crescimento 

bacteriano em cultura. 

 

Microarray SCOTT, 

MILLAR, 

LIPSITCH et 

al. (2012) 

Molecular Identifica a maioria dos 

sorotipos. 

Técnica quantitativa. 

Caracteriza múltiplos 

sorotipos na amostra. 

Mais indicada para 

laboratórios de referência. 

Alto custo. 

* PCR Multiplex convencional 
** PCR em tempo real 

 

A técnica da RT-PCR, realizada diretamente de fluidos estéreis, apresenta alta 

sensibilidade, na determinação da cápsula do pneumococo (PIMENTA, ROUNDTREE, 

SOYSAL et al., 2013). Entretanto, o emprego de técnicas moleculares diretamente de 

amostras de secreções de orofaringe e NP na avaliação do portador tem sido avaliado 

com cautela, devido à possibilidade de resultados falso-positivos (CARVALHO, 

BIGOGO, JUNGHAE et al., 2012; CARVALHO, PIMENTA, MOURA et al., 2013). O 

desafio atual é o desenvolvimento de novas metodologias para tipagem capsular 

diretamente de secreções da NP que permitam detectar múltiplos sorotipos, tanto em 

cultura quanto diretamente da secreção de nasofaringe (swab), para utilização em 

estudos de monitoramento de portador, na era pós PCV.  
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A reação de Quellung ainda permanece como técnica padrão ouro para a 

tipagem capsular do pneumococo. No entanto, existe uma tendência crescente no 

emprego de métodos moleculares para determinação capsular do pneumococo, com a 

finalidade de se obter metodologias mais sensíveis para monitoramento de sorotipos. 

Assim, é imprescindível conhecer os mecanismos genéticos implicados na composição 

da cápsula polissacarídica do pneumococo como forma de minimizar distorções de 

resultados durante as análises moleculares. 

Os processos responsáveis pela expressão capsular são bastante variados. A 

síntese do polissacarídeo capsular (CPS) ocorre por meio de uma série de mecanismos 

controlados pelo locus de biossíntese capsular (cps), responsável pela variabilidade da 

constituição do CPS, como proteínas regulatórias, polimerases, flipases, 

glicosiltransferases, dentre outros (AANENSEN, MAVROIDI, BENTLEY et al., 2007). 

O gene wzy, localizado no mesmo cromossomo do locus do cps, está relacionado com a 

produção de um carreador lipídico undecaprenyl na membrana do CPS (LOPEZ e 

GARCIA, 2004; AANENSEN, MAVROIDI, BENTLEY et al., 2007). Variações nestas 

estruturas gênicas podem prejudicar a identificação de sequências do locus (cps e wzy) 

na caracterização molecular da cápsula bacteriana. 

Modificações genéticas responsáveis pela expressão capsular do pneumococo 

têm sido descritas. Em amostras do Canadá (cepa bacteriana 2584-0819F), isolados 

capsulares 19F apresentaram resultados falso-positivos pela cmPCR para o sorotipo 

19A (PIMENTA, ROUNDTREE, SOYSAL et al., 2013). Em um estudo recente com 

cepas da Finlândia, dois isolados identificados como tipo capsular 19A pela reação de 

Quellung, foram identificados equivocadamente como sorotipo 19F pela cmPCR 

(SIIRA, KAIJALAINEN, LAMBERTSEN et al., 2012). Mesmo havendo poucos 

relatos destas variações gênicas em sorotipos vacinais, como o 19F (PCV10) e 19A 

(PCV13), medidas de vigilância para o monitoramento da circulação bacteriana são de 

grande importância, principalmente na avaliação do efeito de replacement, ou seja, 

substituição de sorotipos, que podem ocorrer após a introdução da PCV 

(SPIJKERMAN, VAN GILS, VEENHOVEN et al., 2011). 
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1.4 EFEITOS DAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS NO PORTADOR 

A primeira PCV foi licenciada e disponibilizada no ano de 2000, contendo na 

sua formulação os sete tipos capsulares (PCV7) mais frequentes na DPI (4, 6B, 9V, 14, 

18C, 19F e 23F) conjugados com a proteína carreadora CRM197 (Prevnar
®

, Pfizer). No 

ano de 2006, a OMS recomendou que a PCV fosse introduzida na rotina de imunização 

infantil e em países com alta carga de doença pneumocócica (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). No ano de 2008, a PCV10 (Synflorix
®

, 

GlaxoSmithKline/GSK) foi licenciada para uso no Canadá, Austrália e Europa, 

contendo em sua composição além dos sorotipos da PCV7, os tipos 1, 5 e 7F, utilizando 

como carreadores a proteína D do Haemophilus influenzae e toxóide tetânico (apenas 

para os sorotipos 18C e 19F). A PCV13 (Prevnar13
®

, Pfizer) foi licenciada para uso no 

Chile e pela Agência de Medicina Europeia em 2009, e possui além dos sorotipos 

contidos na PCV10, os tipos 3, 6A e 19A (JOHNSON, DELORIA-KNOLL, LEVINE et 

al., 2010). Já a vacina polissacarídica 23-valente (PPV23/Sanofi Pasteur), indicada no 

Brasil para adultos acima de 60 anos, é capaz de proteger adultos e crianças maiores de 

2 anos contra a DPI. Entretanto, não interfere no estado de portador, apresenta baixa 

memória imunológica, além de não ser efetiva para crianças menores de 2 anos 

(BEALL, 2007; RUSSELL, CARAPETIS, SATZKE et al., 2010). Estudos estão sendo 

conduzidos visando o desenvolvimento de uma nova PCV, a PCV15 (15-valente), a 

qual adiciona os tipos 22F e 33F (SKINNER, INDRAWATI, CANNON et al., 2011). 

Todas as vacinas pneumocócicas oferecem proteção sorotipo-específica (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007; 2012). 

A escolha da vacina a ser incluída em um programa nacional de imunização 

depende de diversos fatores: epidemiologia da doença; evidências de eficácia e 

efetividade; logística da distribuição das vacinas; esquema a ser empregado, dentre 

outros (WHITNEY, GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). Em 2010, o Programa Nacional 

de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde do Brasil, introduziu no calendário de 

imunização infantil a vacina pneumocócica 10-valente (BRASIL, 2010). A PCV10 foi 

introduzida nos diferentes municípios do país ao longo do ano de 2010. A PCV13 

também encontra-se disponível, mas apenas na rede privada; e a PPV23 está indicada 

para adultos acima de 60 anos. A figura 1 mostra os países nos quais a PCV10 está 

sendo utilizada no programa de imunização e os respectivos esquemas vacinais 
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(HAUSDORFF, MRKVAN, MOREIRA et al., 2014). Com o desenvolvimento de 

novas PCVs, países que utilizavam a PCV7, a substituíram gradativamente pela PCV10 

ou PCV13. Atualmente, mais de 40 países utilizam a PCV10 em seus programas de 

imunização. 

 

Figura 1. Países que utilizam a PCV10 no programa de imunização e seus respectivos esquemas 

vacinais. Adaptado de Hausdorff et al (2014). 

1.4.1 Avaliação do efeito direto na prevenção do portador pela PCV 

As PCVs promovem a redução do estado de portador pelos sorotipos vacinais 

(VTs), e consequentemente, na DPI, tanto nos grupos etários-alvo da vacinação quanto 

em outros grupos etários, apresentando efeito direto bem como indireto, 

respectivamente (proteção de rebanho ou herd protection) (WHITNEY, FARLEY, 

HADLER et al., 2003; SPIJKERMAN, PREVAES, VAN GILS et al., 2012). Devido ao 

maior período, desde a introdução da PCV7, vários trabalhos observaram uma grande 

redução na circulação de VTs associados, tanto no portador como também na DPI 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2009; SHARMA, 

BAUGHMAN, HOLST et al., 2013). 

Com a introdução das PCVs, alterações no perfil epidemiológico poderão surgir. 

Evidências sugerem que a frequência no portador dos VTs não contidos na PCV pode 



 

 

 
12 

aumentar; este cenário tem sido denominado por diversos autores como replacement, ou 

substituição de sorotipos, como já mencionado (TOCHEVA, JEFFERIES, RUBERY et 

al., 2011). O aumento dos tipos não vacinais (NVTs) no portador em crianças vem 

sendo reportado cerca de três anos após introdução da PCV na rotina de imunização 

(SPIJKERMAN, VAN GILS, VEENHOVEN et al., 2011; TOCHEVA, JEFFERIES, 

RUBERY et al., 2011). Em um estudo realizado no Reino Unido, observou-se aumento 

dos NVTs, principalmente os tipos 6C, 19A e 22F, em crianças menores de quatro anos, 

elevando sua frequência após a introdução da PCV7 (TOCHEVA, JEFFERIES, 

RUBERY et al., 2011). Foi observado também, tanto em estudos de vigilância quanto 

ensaios clínicos com a PCV7, um aumento na frequência do pneumococo no portador 

relacionado aos NVTs, com destaque para o sorotipo 19A, que apresentou maior 

ascensão, além de uma importante redução no portador do pneumococo por VTs em 

crianças vacinadas, principalmente, nos EUA (BEALL, 2007; PELTON, HUOT, 

FINKELSTEIN et al., 2007; VAN GILS, VEENHOVEN, HAK et al., 2010). Já outros 

trabalhos não mostraram esta redução na carga bacteriana no portador após a introdução 

da PCV7 (KELLNER, SCHEIFELE, VANDERKOOI et al., 2008; HUANG, 

HINRICHSEN, STEVENSON et al., 2009; TOCHEVA, JEFFERIES, RUBERY et al., 

2011). A inclusão/adequação vacinal pela PCV10 e PCV13 nos calendários de 

imunização diminui a incidência dos VTs que não estavam presentes na PCV7 no 

portador (TOCHEVA, JEFFERIES, RUBERY et al., 2011; WEINBERGER, MALLEY 

e LIPSITCH, 2011). 

Mesmo com o fenômeno de replacement, tem sido observada importante 

redução na frequência do portador após a introdução de qualquer PCVs em calendário 

básico de imunização. O aumento da prevalência dos NVTs pode ser explicado, em 

parte, pela diminuição da frequência dos do VTs pneumococo na NP de crianças, em 

países em que a vacina está sendo utilizada. Em muitas situações, os VTs representam a 

maioria dos pneumococos na NP; com dificuldade de detecção da minoria dos 

pneumococos (NVTs), os NVTs colonizadores encontram-se “ocultados” pelos VTs, 

fenômeno conhecido na literatura como mascaramento (LIPSITCH, 1999; 

WEINBERGER, MALLEY e LIPSITCH, 2011; ROCA, BOTTOMLEY, HILL et al., 

2012). 

Estudos que avaliaram o efeito da vacinação no portador do pneumococo na NP 

estão apresentados na tabela 2. A metodologia utilizada para a busca sistemática de 
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artigos sobre efeito das PCVs no estado de portador do pneumococo está representada 

no anexo 2. A revisão da literatura permitiu observar que a maioria dos estudos: (i) são 

estudos de vigilância (pré e pós vacinação PCV); (ii) referem-se à PCV7, devido ao 

maior tempo de utilização desta vacina nos programas de imunização; (iii) detectou 

redução no estado de portador de VTs do pneumococo, bem como um aumento dos 

NVTs, ao comparar períodos pré e pós-vacinais. Vale ressaltar a diversidade de 

métodos utilizados na identificação bacteriana, incluindo cultura e/ou cmPCR. 
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Tabela 2. Estudos que avaliaram o efeito da vacina pneumocócica conjugada no estado de portador do S. pneumoniae em crianças menores de cinco anos. 

Autor- 

ano 
Local 

Delineamento 

do estudo 

Tipo de 

PCV*(ano 

introdução) 

Objetivo do 

estudo 

Esquema 

vacinal 

utilizado 

Definição de 

portador e 

sorotipos 

Tempo 

de 

seguimento 

(mês/ano) 

Medida de 

associação/

Teste 

estatístico 

População 

Desfecho Resultados 
Idade N Elegibilidade 

SHARMA, 

BAUGHM

AN, 

HOLST et 

al. (2013) 

Atlanta, 

USA. 

Vigilância 

populacional, 

antes e após a 

introdução da 

PCV7 

PCV7 

(2000) e 

PCV13 

(2010) 

Caracterizar 

os sorotipos 

do 

pneumococo 

na NP¥ e 

doença 

invasiva 

antes da 

introdução 

da PCV13 na 

avaliação do 

efeito direto 

 

Não 

informad

o 

Cultura e 

Quellung 

3 meses 

(fev-

abril/1995) 

e 8 meses 

(jan-

ago/2009) 

Qui-

quadrado 

Odds ratio 

6 a 59 

meses 

231– 

grupo 1 

(antes 

da 

PCV7) 

451– 

grupo 2 

(antes 

da 

PCV-

13) 

 

Pacientes 

com sintomas 

respiratórios 

atendidos em 

hospital 

pediátrico. 

Colonização 

pelo 

pneumococo, 

além da 

doença 

invasiva 

40% portador, 

83% sorotipos 

vacinais (antes 

PCV7); 26% e 

31% portador 

(sem caldo e com 

enriquecido, 

respectivamente), 

22% sorotipos 

vacinais (antes 

PCV13). 

 

LEE, JUN, 

CHOI et 

al. (2013) 

Korea Vigilância 

populacional 

pós-vacina 

PCV7 

(2003) 

Determinar o 

portador do 

pneumococo 

e sorotipos 

na  avaliação 

do efeito 

direto  

Não 

informad

o 

Cultura e 

Quellung 

9 meses 

(jan-out 

2010) 

Qui-

quadrado 

 

< 5 

anos 

379 Crianças 

atendidas 

clínica 

pediátrica em 

hospitais 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

28,6% e 56,3% 

frequência 

portador para os 

grupos vacinados 

e não vacinados, 

respectivamente. 

Redução de VTs* 

no grupo 

vacinado. 

 

ANSALDI, 

DE 

FLORENT

IIS, 

CANEPA 

et al. 

(2012) 

Itália Vigilância 

populacional 

cross 

sectional. 

Utilizou 

estudos 

anteriores 

como 

referência 

PCV7 

(2003) 

Avaliar o 

estado de 

portador, 

sorotipos e 

fator de risco 

após a PCV7 

antes da 

introdução 

da PCV13 

 

2+1 RT-PCR 

para lytA; 

PCR 

multiplex 

3 meses 

(out-

dez/2010) 

Qui-

quadrado 

Odds ratio 

< 5 

anos 

669 Crianças 

atendidas em 

ambulatórios 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

Frequência 

ajustada pela 

idade foi de 50%. 

10%, 20% e 27% 

foram colonizados 

por VTs PCV7, 

PCV10 e PCV13, 

respectivamente. 

KUO, 

HWANG, 

HSIEH et 

Taichun

g, 

Taiwan 

Vigilância 

populacional 

antes e depois 

PCV7 

(2005) 

Avaliar o 

efeito direto 

da PCV7 no 

Não 

informad

o 

Cultura e 

Quellung 

3 anos 

(jul/2005 a 

jun/2008) 

Análise uni 

e 

multivaria

2 

meses 

a 5 

6057 Crianças 

atendidas em 

hospital 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

A colonização 

durante o período 

foi de 14%, sendo 
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al. (2011) da introdução 

da PCV  

portador e  da Odds 

ratio 

anos universitário 

no período de 

introdução da 

PCV7 

 

a maior 

frequência (19%) 

entre 2 e 5 anos. 

Não houve 

diminuição no 

estado de portador 

por VTs após a 

introdução da 

vacina. 

 

SPIJKER

MAN, 

VAN 

GILS, 

VEENHO

VEN et al. 

(2011) 

Holanda Vigilância 

populacional 

– coorte. 

Utilizou 

estudos 

anteriores 

como 

referência 

 

PCV7 

(2006) 

Avaliar o 

efeito direto 

no portador 

3 anos após a 

introdução 

da PCV7 

 

3+1 Cultura e 

Quellung 

6 meses 

(fev-

jul/2009) 

Qui-

quadrado 

Odds ratio 

> 11 

meses 

e > 24 

meses 

329 

(>11m) 

e 330 

(>24m) 

Crianças que 

receberam a 

vacina 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

A colonização 

média pré-PCV7 

foi de 67%; pós-

PCV7 48%;VTs 

pós-PCV7 foi de 

6%, e 

NVTs**42%. 

 

TOCHEV

A, 

JEFFERIE

S, 

RUBERY 

et al. 

(2011) 

Reino 

Unido 

Vigilância 

populacional 

seccional 3 

anos após a 

introdução da 

PCV 

PCV7 

(2006) 

Avaliar o 

efeito direto 

da vacinação 

no portador 

 

Não 

informad

o 

Cultura, 

Multiplex 

PCR e 

Quellung 

3 anos, 

entre out e 

fev (2006 a 

2009) 

Teste de 

Fisher 

 

Menor 

que 4 

anos 

1025 Crianças 

atendidas em 

hospital 

universitário 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

Redução dos VTs 

de 54% no 1º ano; 

36% no 2º ano; e 

17% no 3º ano; a 

redução geral dos 

VTs representa 

69%. 

Após 3º ano 

aumento dos 

NVTs de 46% 

para 83%. 

 

ERCAN, 

SEVERGE

, 

TOPKAY

A et al. 

(2011) 

Turquia Vigilância 

populacional 

durante a 

introdução da 

PCV no país 

 

PCV7 

(2009) 

Avaliar o 

efeito da 

vacinação no 

portador 

 

Não 

informad

o 

Cultura e 

Quellung 

6 meses 

(out/2007 a 

abril/2008) 

Qui-

quadrado 

12 a 

59 

meses 

247 Crianças 

admitidas no 

hospital 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

Diminuição de 

VTs nos 

vacinados em 

relação aos não 

vacinados. 

KIM, 

HONG, 

LEE et al. 

(2011) 

Korea Vigilância 

populacional 

após a 

introdução da 

PCV7 

(2006) 

Avaliar o 

efeito direto 

da vacinação 

no portador 

3+1 Cultura; 

imunoensaio 

e PCR 

6 meses 

(jun/2008 a 

dez/2008) 

Qui-

quadrado 

18 a 

59 

meses 

400 Crianças que  

frequentam 

creches 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

Prevalência de 

18,0% e 31,5% no 

grupo vacinado e 

não-vacinado, 
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¥ 
Nasofaringe. 

* 
Tipos vacinais. 

**
Tipos não vacinais. 

 

 

 

 

 

PCV  respectivamente, 

como redução dos 

VTs no grupo 

vacinado.  

 

JONES, 

HARRISO

N, STOUT 

et al. 

(2005) 

EUA Vigilância 

populacional  

após a 

introdução da 

PCV   

PCV7 

(2000) 

Avaliar o 

efeito direto 

da vacinação 

de acordo 

com o 

intervalo 

entre as 

doses 

vacinais 

 

3+1 Cultura e 

Quellung 

20 meses 

(período 

não 

informado) 

Qui-

quadrado  

<24 

meses 

111 Crianças 

admitidas no 

hospital 

Colonização 

pelo 

pneumococo 

Nenhum VT foi 

identificado em 

crianças que 

receberam 4 

doses; 2 doses não 

se mostrou 

eficiente na 

proteção p/ VTs e 

intervalos 

vacinais entre 3-8 

meses propicia 

um risco para VTs 
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1.4.2 Avaliação do efeito indireto na prevenção do portador pela PCV 

Como mencionado anteriormente, o efeito indireto (proteção rebanho ou herd 

protection) no portador é um fenômeno evidenciado após a introdução da vacinação 

pela PCV. Com isso, grupos de crianças que não são o alvo das campanhas de 

vacinação são protegidos, se beneficiando indiretamente, devido à redução na 

circulação de VTs do pneumococo (LOO, CONKLIN, FLEMING-DUTRA et al., 

2014).  

Ensaios clínicos e estudos observacionais conduzidos em comunidades com a 

PCV7 permitiram observar, em crianças menores de 5 anos não vacinadas, uma redução 

na prevalência do estado de portador por VTs (HAMMITT, BRUDEN, BUTLER et al., 

2006; MILLAR, WATT, BRONSDON et al., 2008). Em consequência, a proteção de 

rebanho também pode ser evidenciada na DPI (SINGLETON, HENNESSY, BULKOW 

et al., 2007), sendo mais identificada na população acima de três anos de idade. Fatores 

como cobertura vacinal e imigração podem interferir no efeito indireto no portador, bem 

como o uso de campanhas catch-up, com uma ou duas doses administradas após os 12 

meses de idade (LOO, CONKLIN, FLEMING-DUTRA et al., 2014). 

1.5 ESQUEMAS VACINAIS 

Dentre os esquemas vacinais disponíveis, os mais utilizados no mundo e 

recomendados pela OMS são 3p+0 e 2p+1 antes dos 2 anos, três doses primárias sem 

reforço, e duas doses primárias mais uma dose reforço, respectivamente; entretanto, 

alguns países como EUA e Austrália utilizam 3p+1 (três doses primárias mais uma dose 

reforço) (WHITNEY, GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). A distribuição dos esquemas 

vacinais na rotina dos programas de imunização dos países pelo mundo está reportada 

na figura 2. A utilização de três doses primárias, antes da criança completar um ano, 

apresenta melhores resultados no portador por VTs, em relação ao esquema com duas 

doses (FLEMING-DUTRA, CONKLIN, LOO et al., 2014). Chile e Brasil são os únicos 

países da América Latina a utilizar o esquema 3p+1. Para tanto, é importante conhecer a 

epidemiologia da doença pneumocócica em cada cenário. Em países de baixa renda, a 

maior incidência da doença ocorre no primeiro ano de vida, com o pico em torno de 6 
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meses; já para países desenvolvidos, o pico da doença é próximo aos 12 meses, com 

mais da metade dos casos ocorrendo em torno dos 18 meses. Assim, o atraso no início 

da administração da vacina em determinado grupo etário, bem como o esquema 

escolhido, poderá interferir no efeito direto da vacinação pneumocócica (WHITNEY, 

GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). 

Na avaliação do esquema vacinal, a utilização de uma dose de reforço (booster) 

pode proteger o portador, especialmente contra os tipos 1, 3 e 5, prevenindo crianças 

mais velhas de doenças causadas por estes sorotipos; entretanto, a duração da resposta 

imunológica no estado de portador ainda não é bem conhecida (WHITNEY, 

GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). Além disto, a vacinação pela PCV com booster pode 

promover, assim como os esquemas sem a utilização da dose reforço, uma diminuição 

da suscetibilidade para aquisição do pneumococo no portador, bem como reduzir o 

tempo e a densidade de futuras colonizações, em comparação com crianças não 

vacinadas com a dose reforço (AURANEN, RINTA-KOKKO, GOLDBLATT et al., 

2013). 

Diante disso, um fator relevante no efeito da vacinação é o esquema vacinal 

definido pelo país para a rotina de imunização infantil. Recentemente, em uma série de 

publicações lideradas por Cynthia G. Whitney, David Goldblatte Katherine L. O’Brien, 

foi realizada uma extensa revisão sistemática, abordando diversos estudos que 

avaliaram a efetividade dos esquemas de doses da PCV na DPI, imunogenicidade, 

portador, pneumonia, além do efeito indireto na DPI e no portador (LOO, CONKLIN, 

DELORIA KNOLL et al., 2014; WHITNEY, GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). Este 

grupo de autores reuniu diversas informações relevantes que permitem direcionar novos 

trabalhos na avaliação do impacto e efeito da vacinação pela PCV, além de propiciar 

aos gestores maior clareza na escolha da vacina mais adequada, bem como do esquema 

vacinal apropriado a ser introduzido em seu país. A definição do esquema vacinal 

representa um dos fatores mais importantes na escolha da PCV a ser introduzida ou 

ampliada no calendário de imunização. 

 



 

 

 
19 

 

Figura 2. Países que utilizam as PCVs rotineiramente por esquema vacinal. Dois países usam dois 

esquemas ao mesmo tempo: Austrália (3p+0 e 3p+1) e Canadá (2p+1 e 3p+1). Adaptado de 

Whitney, Goldblatt e O’Brien (2014). 

A imunogenicidade também pode variar de acordo com o esquema utilizado. No 

estudo publicado por Knoll e cols (2014) observou-se que esquemas com três doses 

primárias induzem maior resposta imune em relação ao de duas doses primárias, para a 

maioria dos sorotipos. Contudo, um número maior de doses, como a dose reforço, 

melhora a resposta imunológica para a portador (FERNANDEZ, LEVINE, SANCHEZ 

et al., 2000). Pesquisadores concluíram que a resposta imunológica do esquema 2p+1 é 

superior quando comparada ao 3p+0 na proteção do estado de portador, para o segundo 

ano de vida, após diversas variáveis serem ajustadas como idade da primeira dose, 

coadministração com outros imunobiológicos, região geográfica etc. Altos níveis de 

IgG nas séries primárias permitem a proteção no estado de portador, promovendo 

proteção de rebanho, podendo inclusive prolongar a cobertura individual (DELORIA 

KNOLL, PARK, JOHNSON et al., 2014).  

O maior corpo de evidências sobre o efeito da vacinação provém de experiências 

adquiridas com a PCV7, boa parte de estudos norte americanos, desde a sua introdução 

no ano 2000 (WHITNEY, PILISHVILI, FARLEY et al., 2006; MILLAR, WATT, 

BRONSDON et al., 2008; O'BRIEN, WOLFSON, WATT et al., 2009; SHARMA, 
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BAUGHMAN, HOLST et al., 2013). Poucos ensaios clínicos compararam diferentes 

esquemas vacinais na avaliação do portador (FLEMING-DUTRA, CONKLIN, LOO et 

al., 2014). Destes, tanto 2p+1 quanto 3p+0 protegeram crianças do portador pelo 

pneumococo, entretanto a escolha do esquema está diretamente relacionada ao perfil 

epidemiológico local (WHITNEY, GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014).  

A maioria dos estudos observacionais conduzidos na avaliação do efeito da 

PCV7 não avaliou diferentes esquemas vacinais (VESTRHEIM, HOIBY, AABERGE et 

al., 2010; SPIJKERMAN, VAN GILS, VEENHOVEN et al., 2011). Dos demais, os 

esquemas 2p+0 e 3p+0 não foram analisados, identificando-se importante lacuna na 

literatura (FLEMING-DUTRA, CONKLIN, LOO et al., 2014). A utilização de estudos 

observacionais seccionais permite mensurar o efeito da vacinação na população infantil, 

além de apresentar baixo custo, favorecendo seu uso para países em desenvolvimento 

(AURANEN, RINTA-KOKKO e HALLORAN, 2013).  

O monitoramento do efeito da vacinação pela PCV deve ser contínuo após sua 

introdução na rotina de imunização (ANSALDI, DE FLORENTIIS, CANEPA et al., 

2012). Com a introdução de novas vacinas no calendário de imunização, como a PCV10 

e PCV13, novas investigações são necessárias para acompanhar seu efeito em diferentes 

desfechos. Na América Latina, países como Chile, Colômbia, Paraguai e Peru já 

introduziram a PCV10 no programa de imunização, no entanto ainda não mostraram 

evidência do efeito da vacina no portador. Até o momento, não temos conhecimento de 

estudos observacionais avaliando o efeito da PCV10 no portador. Assim, pretende-se 

com este estudo, fornecer evidências sobre o efeito da PCV10 no portador do 

pneumococo, em uma região brasileira com altas coberturas vacinais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A vacinação com a PCV é uma intervenção de saúde pública, e como tal, 

necessita de um sistema de vigilância para o portador do pneumococo de sorotipos 

circulantes que permita investigar o efeito de sua introdução e mensurar seu impacto na 

população. A escolha do delineamento mais adequado, a definição dos grupos avaliados 

(vacinados e não vacinados), bem como o desfecho de interesse são essenciais na 

obtenção de resultados válidos. Boa parte dos estudos que avaliaram o efeito da 

vacinação na colonização do pneumococo são ensaios clínicos (GRANAT, MIA, 

OLLGREN et al., 2007). Estudos observacionais seccionais têm sido propostos para 

avaliar a efetividade da vacina no portador, por serem rápidos e menos onerosos, 

quando comparados aos ensaios clínicos (AURANEN, RINTA-KOKKO e 

HALLORAN, 2013). 

Devido ao fato da PCV10 ter sido licenciada recentemente (2009), não temos 

conhecimento de trabalhos que avaliaram seu efeito no portador em estudos 

observacionais, assim como por diferentes esquemas vacinais (FLEMING-DUTRA, 

CONKLIN, LOO et al., 2014). Adicionalmente, a disponibilidade da PCV tem sido 

limitada para crianças que vivem em países em desenvolvimento, no entanto, devido a  

medidas governamentais e não governamentais recentemente adotadas, como a GAVI 

aliance, este cenário vem passando por mudanças importantes (WHITNEY, 

GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). 

Levando-se em conta o fato de a colonização nasofaringeana pelo S. pneumoniae 

ser pré-requisito para o desenvolvimento da doença pneumocócica, torna-se essencial 

avaliar o efeito da PCV nos tipos vacinais colonizadores, fornecendo informações 

importantes ao inferir o impacto da PCV na doença pneumocócica (FLEMING-

DUTRA, CONKLIN, LOO et al., 2014). E com a grande utilização de técnicas 

moleculares para tipagem capsular, se faz necessário acompanhar possíveis alterações 

genéticas do pneumococo associadas à produção capsular bacteriana, e desta forma 

poderá interferir na detecção capsular, com isso vir a distorcer o resultado da avaliação 

do efeito da PCV em estudos de vigilância. 
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Este trabalho adiciona ao corpo de evidências já disponíveis, por avaliar o 

portador do pneumococo na nasofaringe de crianças frente a diferentes esquemas 

vacinais da PCV10, ainda no primeiro ano de sua introdução no PNI. Na era pós-

vacinação, estudos que permitam investigar a distribuição do pneumococo e tipos 

vacinais no portador vêm ganhando destaque. Para tanto, deve-se levar em consideração 

a habilidade de pesquisadores na condução destes trabalhos sobre o efeito da PCV. O 

grupo de pesquisadores de Goiânia, liderados pela professora Drª Ana Lúcia Andrade, 

destaca-se por conduzir diversas investigações relacionadas ao tema, gerando 

evidências tanto na doença invasiva e não invasiva como no portador (ANDRADE, 

FRANCO, LAMARO-CARDOSO et al., 2010; FRANCO, ANDRADE, ANDRADE et 

al., 2010; ANDRADE, TOSCANO, MINAMISAVA et al., 2011; ANDRADE, 

ARGUEDAS, BENAVIDES et al., 2012; ANDRADE, OLIVEIRA, VIEIRA et al., 

2012; LAMARO-CARDOSO, DE LEMOS, CARVALHO et al., 2012; AFONSO, 

MINAMISAVA, BIERRENBACH et al., 2013). 

Este é o primeiro estudo realizado no Brasil na avaliação do efeito da vacina 

PCV10 no portador do pneumococo em crianças menores de 2 anos, determinando a 

prevalência do pneumococo circulante e tipos capsulares, além de investigar mudanças 

genéticas que possam interferir na detecção capsular do pneumococo. Espera-se 

fornecer evidências para a utilização em futuros trabalhos sobre o efeito da PCV10 no 

portador e como embasamento para futuras ampliações na cobertura de sorotipos 

vacinais do pneumococo 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Determinar o efeito direto da PCV10 no estado de portador de sorotipos vacinais 

de Streptococcus pneumoniae em crianças de 7 a 18 meses residentes no município de 

Goiânia, no primeiro ano da introdução da vacina na rotina do programa de imunização 

de Goiânia em 2010. 

3.2 ESPECÍFICOS 

– Avaliar a efetividade da PCV10 na redução da prevalência do portador de 

sorotipos vacinais, de acordo com diferentes esquemas. 

– Avaliar a prevalência e o perfil das crianças portadoras do pneumococo. 

– Analisar a distribuição dos tipos vacinais do pneumococo detectados na 

nasofaringe das crianças investigadas. 

– Investigar a existência de alterações genéticas que possam interferir na 

determinação capsular do pneumococo por métodos moleculares. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 DESENHO E ÁREA DO ESTUDO 

Este é um inquérito populacional domiciliar, conduzido no período de 

dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, cerca de seis meses após a introdução da 

PCV10 no calendário de imunização de Goiânia. Foi avaliado o efeito da exposição 

individual da PCV10 em crianças vacinadas e não vacinadas (HALLORAN, 

LONGINI e STRUCHINER, 2010; HANQUET, VALENCIANO, SIMONDON et al., 

2013), durante o ano de introdução da vacina no programa de imunização de Goiânia. 

O desfecho de interesse foram crianças portadoras de sorotipos vacinais (VTs) do 

pneumococo. A principal exposição de interesse foi a PCV10. A prevalência do 

portador pelo pneumococo foi estimada. Crianças com tipos vacinais (casos) foram 

comparadas com portadoras de tipos não vacinais (não-casos), em relação ao esquema 

vacinal. Crianças não portadoras de VTs do pneumococo compreenderam portadoras 

por tipos não vacinais (NVTs), e também não portadoras. A figura 3 esquematiza o 

delineamento utilizado neste trabalho. 

O município de Goiânia possuía, no momento do estudo, uma população de 

aproximadamente 1.300.000 habitantes. Dados do Ministério da Saúde do Brasil 

mostram altas taxas de cobertura da PCV10 no município, condição importante para 

estudos observacionais na avaliação do efeito da PCV (FLEMING-DUTRA, 

CONKLIN, LOO et al., 2014; IBGE, 2010). Goiânia possui cerca de 80 unidades 

públicas de saúde que possuem salas de vacina. 
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Figura 3. Fluxograma do delineamento do estudo para avaliação da efetividade 

da PCV10 e identificação de uma nova variante capsular do 

pneumococo. 

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Foram consideradas como crianças alvo deste estudo aquelas com idade de 7-

11 meses (7-11m) e 15-18 meses (15-18m). O racional para a escolha destas faixas 

etárias foi estabelecer a efetividade da vacina considerando o esquema primário, bem 

como a dose catch-up usada pelo PNI, durante o período de introdução da vacina. A 

figura 4 apresenta o momento da introdução da vacina em Goiânia, e a idade esperada 

da criança no momento do recrutamento, de acordo com o número de doses que a 

criança deveria ter recebido. Por exemplo, no momento do recrutamento (dez/2010, 

jan-fev/2011),  esperaríamos que uma criança com idade de 7-11m tivesse recebido 3 

doses da PCV10; aquelas com idade de 15-18m deveriam ter recebido 2 doses (na 

idade de 7-11m) e dose única (na idade acima de 12m). Para o recrutamento das 

crianças nestas faixas etárias definidas no estudo, utilizamos o Sistema de Informação 
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sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Assim, após obter a lista de todas as crianças dos 

grupos etários de 7-11m e de 15-18m, identificamos a localização das moradias das 

mesmas para procedermos ao sorteio das crianças participantes, conforme descrito no 

item amostragem. A faixa etária alvo para vacinação, segundo o PNI, foi crianças 

menores de 2 anos de idade. Entretanto, o Brasil utilizou, segundo a figura 4, 

diferentes esquemas de acordo com a faixa etária infantil. 

 

 

Figura 4. Período de introdução da vacina pneumocócica conjugada 10-valente e condução do inquérito 

na avaliação do efeito da vacina no portador em crianças residentes em Goiânia. 

4.3 AMOSTRAGEM 

Para os municípios do país, a menor unidade geográfica para a qual os dados 

socioeconômicos estão disponíveis caracteriza-se como setor censitário, e de acordo 

com o IBGE, define-se como unidade territorial estabelecida para fins de controle 

cadastral, formado por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, 

com dimensão e número de domicílios que permitam o levantamento por um 

recenseador (IBGE, 2010). 

A lógica utilizada para o processo de amostragem para este estudo foi buscar 

uma amostra final que tivesse uma probabilidade proporcional em relação ao sexo e a 

faixa etária das crianças sorteadas em cada um dos 63 distritos censitários do 

município, e que todas as regiões do município fossem representadas na amostra. O 

agrupamento em distritos dos setores censitários permite consolidar informações com 
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caráter mais homogêneo da população, como situação socioeconômica. O município 

de Goiânia, dividido em 63 distritos censitários, apresenta um padrão de concentração 

de renda concêntrico, com as maiores rendas próximas da região central, e bolsões de 

pobreza localizados nas áreas periféricas da cidade (ANDRADE, SILVA, MARTELLI 

et al., 2004). 

O tamanho da amostra foi de 1.287 crianças vacinadas e não vacinadas, para o 

estudo transversal. A frequência de portador pelo pneumococo (desfecho) entre 

crianças não vacinadas (não expostos) foi estimada em 58%, bem como 13 % a 

diferença do risco para portador do pneumococo entre crianças vacinadas e não 

vacinadas, com nível de significância de 5% (FLEISS, LEVIN e PAIK, 2003). A 

prevalência de 58% de portador do pneumococo em crianças menores de cinco anos 

foi obtida por estudos prévios conduzidos em Goiânia (FRANCO, ANDRADE, 

ANDRADE et al., 2010). Foi estimado que cerca de 65% das crianças atenderiam ao 

critério de elegibilidade (presença de pais ou responsáveis no momento da entrevista, 

uso de antibióticos e residir em Goiânia); portanto, um total de 1.906 crianças foram 

inicialmente amostradas. A diferença do risco estimado foi calculada considerando 

ensaios clínicos prévios da PCV, em que foi evidenciada uma redução no portador do 

pneumococo em crianças de 9 meses de idade (MBELLE, HUEBNER, WASAS et al., 

1999). 

A lista com um total de 25.656 crianças pertencentes às faixas etárias do 

estudo, residentes de Goiânia, obtida junto ao Sinasc, incluía o endereço, nome da mãe 

e data de nascimento da criança; a partir do endereço, foram obtidos os distritos 

censitários. Para calcular o intervalo regular (k), dividimos o número total da lista 

(25.656) pelo número de visitas necessárias (2.600 = 1906 residências visitadas, mais 

694 residências não localizadas por problemas de endereço incorreto) e utilizamos o 

próximo número inteiro – isto é, 10 (LOHR, 2010). A lista foi então ordenada por 

sexo, distrito de residência e data de nascimento; o primeiro participante selecionado 

da lista foi sorteado de forma aleatória (ponto de partida) e daí em diante os 

participantes foram sendo selecionados, desta lista completa e ordenada, a intervalos 

regulares de 10 (k). A lista foi tratada de forma circular, com um retorno ao topo 

quando o fim da lista era alcançado. Visita domiciliar foi feita aos participantes 

selecionados. As amostras (secreção nasofaringeana) foram coletadas das crianças 

durante a visita domiciliar.  
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4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram elegíveis para o estudo crianças residentes em Goiânia, que não fizeram 

uso de antibiótico nos últimos sete dias no momento da coleta, além da assinatura do 

termo de consentimento esclarecido pelos pais ou responsáveis legais.  

Os critérios de exclusão foram a ausência dos pais ou responsáveis legais da 

criança durante a visita domiciliar, falha durante a coleta do swab e ter recebido 

qualquer vacina pneumocócica de diferentes fabricantes. Ainda, crianças sem 

resultados de sorotipos pela reação de Quellung foram excluídas da análise. 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O consentimento para participação no estudo foi realizado 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). 

4.6 ESQUEMAS RECOMENDADOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 

A PCV10 foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

gratuitamente, para todas as crianças do Brasil durante o ano de 2010, sendo 

implementada de março a outubro em todos os municípios. Antes disto, a PCV7 estava 

disponível apenas em clínicas privadas, bem como nos Centros de Referências para 

Imunobiológicos Especiais (CRIEs).  

Três diferentes esquemas foram utilizados durante a introdução da PCV10 no 

Brasil (BRASIL, 2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012): 

 3p+1: três doses primárias para crianças entre 6 semanas e 6 meses de vida (<6m), 

com um intervalo de dois meses entre as doses (mínimo quatro semanas) e uma 

dose reforço seis meses após a terceira dose. 

 2p+1: duas doses primárias para crianças entre 7-11 meses (7-11m), com um 

intervalo de dois meses entre as doses (mínimo quatro semanas) e uma dose 

reforço seis meses após a segunda dose. 

 Dose única (catch-up): uma dose para crianças entre 12-23 meses (12-23m). 
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Para o país como um todo, a cobertura vacinal estimada para o esquema de 3 

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

aproximadamente 90% (BRASIL, 2011). De acordo com o PNI, a cobertura vacinal da 

PCV10 para crianças residentes na cidade de Goiânia foi de 60,16%, para os anos de 

2010 e 2011. 

4.6.1 Introdução da PCV10 e esquemas avaliados neste estudo 

A vacina PCV10 foi introduzida em Goiânia em 14 de junho de 2010. Este 

estudo foi conduzido durante o primeiro ano de sua introdução na rotina de 

imunização do município. Isto gerou algumas implicações para avaliação dos 

esquemas utilizados para a PCV10; o tempo entre a introdução da vacina na rotina de 

imunização e a seleção das crianças foi de 6 a 8 meses, tempo não suficiente para que 

as crianças recebessem a dose reforço (para os esquemas 2p+1 e 3p+1), razão pela 

qual não foi incluída a dose reforço na avaliação dos esquemas para qualquer análise.  

Consequentemente, foram avaliados os seguintes esquemas da PCV10: 3p+0 

(para crianças <6m); 2p+0 (para crianças entre 7-11m); e dose única catch-up (para 

crianças entre 12-23m) (figura 4). Crianças que não receberam nenhuma dose ou 

apenas uma dose antes dos 12 meses foram consideradas não vacinadas, pois não 

haveria tempo suficiente para promover qualquer efeito no estado de portador 

(FERNANDEZ, LEVINE, SANCHEZ et al., 2000).  

4.7 COLETA DE DADOS EDEPIMIOLÓGICOS 

Durante as visitas domiciliares, um questionário padronizado foi respondido 

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

sociodemográficos e potenciais fatores associados com a efetividade da PCV10 em 

prevenir o estado de portador do pneumococo por VTs, como frequentar creche, 

número de crianças vivendo na mesma casa, escolaridade materna e acesso ao sistema 

de saúde privado foram coletados. Dados da vacinação pela PCV10 foram obtidos 

pelo cartão de vacina. Para 9,1% das crianças, o cartão não estava disponível. Assim, 

os dados da vacinação foram obtidos pelo acesso da Companhia de Processamentos de 

Dados do Município de Goiânia (COMDATA), banco de dados da Secretaria 
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Municipal de Saúde – Divisão de Imunização. Este é um sistema informatizado da 

Secretaria de Saúde o qual permite acesso não somente aos dados de vacinação, mas 

também informações de almoxarifado, consumo de medicamentos, dentre outros. É 

considerado um sistema bastante abrangente e com alta complexidade, com 

atualização contínua pelos profissionais de saúde. 

4.8 COLETA DE SWAB DE NASOFARINGE 

Swabs de secreção nasofaringeana foram coletados de todas as crianças 

incluídas no estudo por pesquisadores assistentes durante as visitas domiciliares. O 

swab foi coletado somente uma vez em cada criança. As amostras foram colhidas com 

o swab pernasal ultrafino flexível de alginato de cálcio (Fisherbrand, Fisher Scientific, 

Pittsburg, PA), sendo colocados em tubos eppendorf contendo o meio de transporte 

skim milk/tryptone/glucose/glycerol (STGG) (O'BRIEN, BRONSDON, DAGAN et 

al., 2001). A haste do swab foi cortada ao nível do tubo, permitindo que a parte do 

alginato de cálcio do swab ficasse submersa dentro do tubo. As amostras foram 

enviadas imediatamente após a coleta para o laboratório de Bacteriologia Molecular da 

Universidade Federal de Goiás, vortexadas para dispersar os microrganismos do swab 

no meio, e congeladas a -80°C.  

4.9 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

4.9.1 Cultura 

As culturas foram realizadas a partir das amostras colhidas em STGG. Os 

tubos congelados contendo swabs com secreção de nasofaringe (NP) em STGG foram 

descongelados em temperatura ambiente e vigorosamente vortexados durante 20-30s. 

Uma alíquota de 200 uL foi inoculada em 6 mL de caldo THY enriquecido (5 mL de 

caldo Todd-Hewitt com 0,5% de extrato de levedura e 1 mL de soro de coelho) para 

enriquecimento da amostra e incubada por 6h a 37°C em estufa de CO2 para posterior 

cultura convencional em ágar sangue a 5% (DA GLORIA CARVALHO, PIMENTA, 

JACKSON et al., 2010). Uma colônia α-hemolítica ou ≥ 2 colônias com morfologias 

distintas foram testadas para suscetibilidade à optoquina e bile. Pneumococos foram 
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identificados como α-hemolíticos, sensíveis à optoquina e solúveis em bile. Isolados 

foram congelados em STGG e enviados ao Streptococcus Laboratory, do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta/EUA, para sorotipagem pela reação 

de Quellung (HENRICHSEN, 1995) com antissoros preparados pelo CDC. Isolados 

não tipáveis (NT) foram testados pela PCR multiplex convencional (cmPCR). Esta 

etapa do estudo, e todas as demais realizadas no CDC, foram conduzidas como parte 

do doutorado sandwich em Atlanta/EUA, durante o segundo semestre de 2012. 

4.9.1.1 Reação de Quellung 

A reação de Quellung baseia-se na detecção de antígenos capsulares 

(polissacarídeos) do pneumococo por meio de anticorpos específicos. Como resultado 

da reação, um intumescimento capsular foi observado ao microscópio óptico. Foi 

possível investigar 92 sorotipos capsulares diferentes, inclusive os sorotipos 6C e 6D 

(MELNICK, THOMPSON e BEALL, 2010; MERCADO, SRINIVASAN, 

HAWKINS et al., 2011). Esta metodologia é considerada padrão ouro para tipagem 

capsular do S. pneumoniae. Bactérias que não possuíam cápsula, ou não reagiram com 

um antissoro específico, foram classificadas como NTs pela técnica. 

4.9.2 Análise molecular 

4.9.2.1 Extração de DNA 

A extração do DNA bacteriano foi realizada diretamente do isolado em cultura 

pela técnica de fervura (JIN, XIAO, KONG et al., 2009). 

4.9.2.2 PCR multiplex convencional para tipagem capsular 

A técnica de cmPCR permite identificar um total de 40 sorotipos/sorogrupos 

capsulares de S. pneumoniae por meio de 8 reações sequenciais (CARVALHO, 

PIMENTA, JACKSON et al., 2010; MENEZES, REIS, TERNES et al., 2013). Todos 

os isolados considerados NTs pela reação de Quellung foram testados pela cmPCR. O 

Streptococcus Laboratory 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 (anexo 1). Para estas amostras, foi 

utilizado o protocolo preparado para amostras da América Latina, já atualizado para 
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identificação da variante do sorotipo 19Fv (MENEZES, REIS, TERNES et al., 2013). 

Assim, segue abaixo a descrição das reações: 

- 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 

- 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 

Foi utilizado o termociclador da marca Axygen
®
 para a realização da cmPCR. 

Inicialmente, foi efetuado um ciclo de 95ºC por 15 min, 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 min. O produto final da amplificação, 

visualizado por meio da eletroforese em gel de agarose a 2,0% (Nusieve
®
) em tampão 

TBE com brometo de etídio a 0,5 ug/mL, foi analisado em um fotodocumentador 

(ChemiDoc XRS, BioRad Laboratories).  

4.10 DEFINIÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PCV10 

Portador do pneumococo: crianças que tiveram a cultura do swab de NP positiva 

para o S. pneumoniae. As crianças foram classificadas de acordo com as categorias 

abaixo: 

1) Portador do pneumococo por tipos vacinais da PCV10: crianças que apresentaram 

cultura positiva para qualquer pneumococo dos tipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 

ou 23F; 

2) Portador do pneumococo por tipos não vacinais: crianças que apresentaram cultura 

positiva para qualquer sorotipo que não esteja incluído na PCV10; 

3) Não portador do pneumococo: cultura negativa para o pneumococo. 
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Caso a criança fosse portadora do pneumococo de mais de um tipo capsular (vacinal e 

não vacinal), foi considerada como sendo portadora por tipo vacinal. 

4.11 ANÁLISE DE DADOS 

A análise estatística foi realizada com o software STATA, versão 12,0 

(StataCorp, College Station, TX). A distribuição das crianças foi comparada de acordo 

com o grupo etário no momento do recrutamento e administração da primeira dose da 

PCV10. 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. 

As crianças foram analisadas segundo as seguintes variáveis: grupo-etário (no 

momento da coleta), sexo, número de crianças vivendo na mesma casa, escolaridade 

materna, tipo de seguro saúde, frequência a creches, presença de fumante na residência 

e relato de hospitalização prévia por pneumonia nos últimos 6 meses. 

A razão de prevalência (rate ratio – RR) para o portador do pneumococo por 

tipo vacinal na NP, e o seu respectivo intervalo de 95% de confiança (IC 95%) foi 

estimada, como sendo a razão entre a prevalência de portador por tipos vacinais em 

crianças expostas a diferentes esquemas vacinais (2p+0; 3p+0; e uma dose catch-up), e 

como grupo de referência as crianças não vacinadas.  

Variáveis de confusão relacionadas com status vacinal e o desfecho de 

interesse (portador de VTs) foram incluídos no modelo de regressão múltipla ajustado. 

A regressão de Poisson com variância robusta foi empregada para análise multivariada 

ajustada pelas variáveis de confusão que foram estatisticamente significantes. Assim, 

somente a variável frequentar creche foi significantemente associada ao portador de 

VTs e incluída no modelo multivariado; adicionalmente, a idade (variável contínua) 

foi incluída no modelo. 

A efetividade da PCV 10 (VE) para portador de VTs foi calculada utilizando a 

RR ajustada e definida como a porcentagem na redução do risco para portador de VTs 

em crianças vacinadas, em relação a crianças não vacinadas, de acordo com a seguinte 

fórmula (BROOME, FACKLAM e FRASER, 1980; AURANEN, RINTA-KOKKO e 

HALLORAN, 2013): 
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100  RR) - (1 = VE  

A VE foi estimada com IC 95%. A significância estatística para a VE foi 

estabelecida com o limite inferior do IC 95% próxima a VE maior que zero. A tabela 3 

apresenta as categorias de interesse utilizadas para avaliar a RR e VE para portadores 

de VTs. 

 

Tabela 3. Categorias de exposição e desfecho de interesse considerados para estimar a 

razão de prevalência e efetividade da vacina.  

Esquemas vacinais da 

PCV10  

Portador do pneumococo Não portador 

do 

pneumococo
†
 

Total de 

crianças na 

investigação 
Tipos vacinais 

da PCV10  

Tipos não 

vacinais 

Vacinadas (3p+0, 2p+0, 

dose única catch-up*) 
a b N1 – (a+b) N1 

Não vacinados c d N2 – (c+d) N2 

* Administrado somente para crianças de doze meses ou mais.  

† Nenhum cultivo foi feito para outra bactéria. 

a+b+c+d = número de portador do pneumococo, tipo vacinal e tipo não vacinal 

c+d = número de crianças não vacinadas com portador do pneumococo  

a+b = número de crianças vacinadas com portadoras do pneumococo  

 

RR for vaccine-types = (a / N1) / (c / N2)  

 

Entretanto, a efetividade da vacina para tipos vacinais pode ser estimada como: 

 

VE = ((a / N1)- (c / N2)) / (a / N1) =1- (c x N1) / (a x N2)  
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5. RESULTADOS 

Para responder aos objetivos da efetividade da PCV10 na redução do portador 

de pneumococo por sorotipos vacinais, de acordo com diferentes esquemas, foi 

elaborado o artigo 1, intitulado Direct effect of 10-valent conjugate pneumococcal 

vaccination on pneumococcal carriage in children in Brazil, que foi publicado no 

periódico Plos One, em junho de 2014. 

Os resultados das alterações genéticas que potencialmente podem interferir na 

determinação capsular do pneumococo, estão apresentados no artigo 2, intitulado 

Update of pneumococcal “PCR-serotyping” for detection of a commonly occurring 

type19F wzy variant in Brazil, publicado em julho de 2013 no periódico Journal of 

Clinical Microbiology. 
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo adiciona ao corpo de evidências já disponíveis por ser o 

primeiro estudo observacional a avaliar a efetividade da PCV10 no portador em 

crianças e em diferentes esquemas vacinais. Esta investigação foi realizada logo nos 

primeiros meses da introdução da vacina em Goiânia, portanto em tempo oportuno, 

para permitir a mensuração do efeito da PCV10, o que tornou factível analisarmos 

vários esquemas vacinais, característica esta utilizada pelo Brasil na implantação da 

vacina na rotina de imunização (BRASIL, 2010). Assim, foi possível também 

identificarmos crianças não vacinadas, que serviram como grupo de comparação das 

vacinadas. 

Por ser o primeiro estudo a avaliar o efeito direto da PCV10 no portador, a 

comparação de nossos resultados fica comprometida. O maior corpo de evidências 

disponíveis em relação ao efeito da PCV no portador procede da PCV7, e de estudos 

conduzidos 2 anos após sua introdução (FLASCHE, VAN HOEK, SHEASBY et al., 

2011; TOCHEVA, JEFFERIES, RUBERY et al., 2011; SPIJKERMAN, PREVAES, 

VAN GILS et al., 2012). Devido à recente introdução da PCV10, evidências que 

demonstrem seu efeito no portador baseiam-se em ensaios clínicos (PRYMULA, 

HANOVCOVA, SPLINO et al., 2011). Dentre os diversos países que utilizaram a 

PCV7 na rotina de imunização (atualmente substituída pela PCV10 e PCV13), os 

EUA é um dos principais responsáveis pela produção de evidências, tanto no portador 

quanto na DPI (WHITNEY, PILISHVILI, FARLEY et al., 2006; O'BRIEN, MILLAR, 

ZELL et al., 2007; SHARMA, BAUGHMAN, HOLST et al., 2013). Crianças que 

receberam a PCV7 apresentaram menor risco de serem portadoras do pneumococo por 

VTs em relação às não vacinadas, sendo que a maioria destes estudos observacionais 

foram de corte transversal que compararam resultados dos períodos pré-vacinal (linha 

de base) e pós-vacinal (O'BRIEN, MILLAR, ZELL et al., 2007; TOCHEVA, 

JEFFERIES, RUBERY et al., 2011). 

Evidências do efeito direto da PCV10 na redução de portador por VTs, em 

diferentes esquemas vacinais, são informações relevantes para subsidiar países que 

pretendem introduzir a vacina no calendário de imunização, assim como para aqueles 

que já introduziram a PCV. O calendário vigente do PNI adotou o esquema vacinal 
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3p+1, com doses aos 2, 4, 6 meses e 6 meses após a terceira dose, ou seja, no décimo 

segundo mês de vida (BRASIL, 2010). Um estudo de revisão sistemática realizado por 

Whitney et al (2014) em ensaios clínicos, mostrou que o esquema 3p+0 resultou em 

maior proteção contra os VTs no portador, quando comparado ao esquema 2p+0. Os 

autores observaram também que os esquemas 3p+1 e 2p+1 conferiram um maior 

período de proteção para as crianças, provavelmente devido à dose de reforço. Em 

nosso estudo foi possível observar que crianças que receberam dose única após os 12 

meses de idade (catch-up) não apresentaram proteção significativa no portador de 

pneumococo por VTs, fato até então não evidenciado por outros autores (WHITNEY, 

GOLDBLATT e O'BRIEN, 2014). Esta informação fortalece as recomendações da 

WHO de uso de duas doses em crianças não vacinadas entre 12 e 24 meses de idade 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

O grande número de sorotipos identificados nesta investigação assemelha-se a 

outros estudos na América Latina que também detectaram grande diversidade de 

sorotipos na nasofaringe de crianças (PARRA, DE LA HOZ, DIAZ et al., 2013),  A 

frequência de tipos vacinais neste estudo (35,2%) foi  também semelhante a estudos 

que avaliaram o efeito da PCV7 (SPIJKERMAN, VAN GILS, VEENHOVEN et al., 

2011).  

Chama a atenção a elevada quantidade de isolados dos sorogrupos 6 (26,6%; 

6A/6B/6C) e 19 (13%; 19A, 19F) observada na presente investigação. Reações 

cruzadas da resposta imune entre os sorotipos 6A e 6C têm sido relatadas (COOPER, 

YU, SIDHU et al., 2011; COHEN, LEVY, BINGEN et al., 2012). Considerando-se 

que os tipos 6A e 19A estão contidos na PCV13, a utilização desta vacina, 

alternativamente à PCV10, poderia diminuir consideravelmente o portador por estes 

sorotipos, que são considerados invasivos, com grande potencial para causar doenças. 

Esta redução já foi relatada recentemente nos EUA, pais que substituiu a PCV7 (em 

uso desde 2000), pela PCV13, em 2010 (LEE, KLEINMAN, PELTON et al., 2014). 

Novas vacinas vêm sendo desenvolvidas, com maior valência de sorotipos, 

como a PCV15, que cobre, adicionalmente, os tipos 22F e 33F não contidos na PCV13 

(SKINNER, INDRAWATI, CANNON et al., 2011), antecipando o efeito replacement 

já documentado por alguns autores (SPIJKERMAN, VAN GILS, VEENHOVEN et 

al., 2011). Entretanto, a complexidade na produção de uma vacina pneumocócica 
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conjugada, associada ao seu alto custo, limita sua utilização em países de baixa renda; 

além disso, mudanças nos sorotipos (replacement) sustentam a necessidade de 

estratégias alternativas como vacinas pneumocócicas sorotipo-independentes (LEE, 

GU e NAHM, 2014). Assim, vários estudos têm sido conduzidos na avaliação de 

novas vacinas, incluindo: (i) utilização de proteínas do pneumococo como substância 

antigênica (protein-based); (ii) combinação de antígenos protéicos do pneumococo 

conjugados a outros componentes polissacarídeos; e, (iii) vacinas celulares (LU, 

LEITE, GONCALVES et al., 2010; DENOEL, GODFROID, HERMAND et al., 

2011; KAMTCHOUA, BOLOGA, HOPFER et al., 2013; LEE, GU e NAHM, 2014).  

Em estudos de avaliação do portador de pneumococo, uma das etapas de 

extrema importância é a escolha da técnica laboratorial para identificação do 

pneumococo. Métodos tradicionais e moleculares possuem vantagens, e muitas vezes 

desvantagens; portanto a escolha da técnica a ser utilizada deve ser cuidadosamente 

avaliada. Na tentativa de padronizar o uso de técnicas laboratoriais para identificação 

de pneumococos na nasofaringe, a WHO elaborou um conjunto de recomendações, 

que incluem a definição do sítio para coleta de secreção de nasofaringe, tipo de swab 

apropriado, condições de armazenamento e transporte de amostras, metodologias de 

detecção do pneumococo e de tipagem capsular, dentre outros (SATZKE, TURNER, 

VIROLAINEN-JULKUNEN et al., 2013). Em consonância às recomendações da 

WHO, a tipagem capsular dos isolados do nosso estudo baseou-se na técnica de 

Quellung. No entanto, por se tratar de isolados de nasofaringe, muitos dos isolados não 

possuíam cápsula (isolados NTs). Este fato é esperado devido à menor virulência de 

cepas colonizadoras, portanto não invasivas, uma vez que a cápsula é a principal 

responsável pela virulência (invasividade) do pneumococo. 

A determinação capsular de maneira equivocada pode ocorrer. Certos tipos 

capsulares, como o sorogrupo 19, possuem uma maior variabilidade nos genes 

responsáveis pela organização/expressão capsular (PIMENTA, GERTZ, 

ROUNDTREE et al., 2009; SIIRA, KAIJALAINEN, LAMBERTSEN et al., 2012). 

Em nosso estudo, a descoberta de uma nova variante do sorotipo 19F (19Fv) fornece 

evidências importantes sobre a necessidade do monitoramento contínuo de 

pneumococos sorotipados pela cmPCR, assim como por outras técnicas moleculares, 

utilizando-se a reação de Quellung como referência (MENEZES, REIS, TERNES et 
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al., 2013). A frequência do 19F identificada neste trabalho poderia ser, de certa forma, 

subestimada, caso fosse utilizado apenas a cmPCR para tipagem capsular. 

O acompanhamento do efeito da vacinação após a introdução da PCV no 

calendário de imunização necessita ser contínuo, para mensurar o efeito a longo prazo 

da vacinação, bem como avaliar o efeito na proteção de rebanho (herd protection). 

Com um maior tempo de introdução da PCV10 no Brasil será possível ampliar as 

evidências não somente sobre o efeito direto (crianças vacinadas), como indireto 

(crianças não vacinadas) da vacina no portador, assim como o esquema vacinal 3p+1 

utilizado no Brasil. Os novos estudos certamente poderão responder perguntas tais 

como: ocorreu o fenômeno de replacement, com mudanças no perfil de sorotipos? Há 

necessidade de se substituir a vacina atualmente em uso no PNI por uma vacina com 

maior valência de sorotipos, mais adequada ao cenário epidemiológico brasileiro e aos 

sorotipos circulantes no país? Os sorotipos colonizadores apresentam a mesma 

frequência que aqueles causadores da DPI no Brasil? O grupo de pesquisadores de 

Goiânia possui várias pesquisas em desenvolvimento relacionadas ao tema que 

contribuirão com novos subsídios para melhor mensurar o impacto da PCV10 na 

população. A continuidade na vigilância do portador do pneumococo em crianças é um 

ponto importante na construção e consolidação de parcerias nacionais e internacionais 

pela equipe. E espera-se, com essa vigilância, adicionar evidências para novas 

investigações, bem como para futuras decisões políticas para a saúde pública do 

Brasil. 
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7. CONCLUSÕES 

 A PCV10 foi associada a uma redução no portador de Streptococcus 

pneumoniae por sorotipos vacinais, em crianças que receberam os esquemas 

2p+0 e 3p+0 no calendário nacional de imunização. 

 Crianças entre 15-18 meses, que receberam apenas dose única catch-up, não 

apresentaram benefício significante na proteção do portador pelos tipos 

vacinais. 

 Um grande número de sorotipos contidos na PCV10 (35,2%) e na PCV13 

(53,0%) foi identificado na nasofaringe das crianças. 

 A identificação da variação gênica 19Fv permitiu a adequação da plataforma 

da técnica da cmPCR para o protocolo da América Latina, pela equipe do CDC 

(Streptococcus Laboratory), subsidiando principalmente estudos que utilizam 

esta tecnologia para tipagem capsular do pneumococo na avaliação do efeito da 

PCV. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 
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Total de artigos 

na busca 

N = 237 

Modelos não 

observacionais 

N=56 

Artigos com crianças não 

saudáveis / doença invasiva  

N=50 

Artigos com 

pessoas > 5 anos 

N=25 

 

Artigos apenas laboratorial; 

pesquisa de sorotipo específico; 

mais de um microrganismo. 

N=51 

Artigos somente pré 

ou pós PCV / PPV23 

N=42 

Artigos não 

disponíveis / 

correlacionados 

N=6 

Total de artigos 

na busca 

N = 9 

Artigos 

correlacionados 

N = 2 

Anexo 2 

Metodologia da revisão sistemática de artigos sobre efeito da vacinação com 

PCVs no estado de portador do pneumococo em crianças. 

Foi realizada uma busca sistemática com os dados disponíveis na literatura 

entre o ano 2000 a março de 2014, para artigos publicados e selecionados na avaliação 

do efeito da vacinação pela PCV no portador em crianças hígidas. Foram revisados 

todos os estudos observacionais, sendo elegíveis somente estudos e observacionais e 

publicados na língua inglesa. Os descritores para busca no Pubmed, única base de 

dados empregada, foram: “pneumococcal conjugate vaccine”  “children”  “carriage”. 

Para obter um maior número de estudos, utilizou-se os termos Mesh pelo Pubmed, 

bem como artigos relacionados, sugeridos pela própria base de dados. Foram 

excluídos estudos: (i) com crianças acima de 5 anos; (ii) de revisão; (iii) que utilizaram 

PPV23 como componente do esquema vacinal; (iv) que avaliaram outros agentes além 

do S. pneumoniae; (v) que avaliaram somente o período pré-vacinação; (vi) o objeto 

de estudo era apenas microbiológico/laboratorial. 
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Anexo 3 

Projeto: 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. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

Título do Estudo: Dinâmica dos sorotipos de Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae: 
impacto indireto da vacinação com PHiD-CV (vacina pneumocócica conjugada 10-valente) no estado 
de portador em crianças do Brasil Central. 

 

Investigadora Principal: Ana Lúcia S. S. Andrade, M.D., Ph.D. 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

Universidade Federal de Goiás. 

Tel. (62) 3202-7942 

 

Iniciais do (a) Criança 

 

__________________ 

Número do (a) Criança 

 

___________________ 

Data de Nascimento 

 

_________________ 
 

 

 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

  

Você está sendo convidado (a) para que seu filho participe como voluntário de um estudo sobre 

crianças portadoras das bactérias S. pneumoniae (pneumococo) e Haemophilus influenzae na nasofaringe.  

Em junho de 2010 o Brasil tornou-se o primeiro país a introduzir a vacina pneumocócica conjugada 

10-valente no calendário de imunização infantil. Esta vacina utiliza como carreador a proteína do H. 
influenzae não tipável, importante agente de otite média aguda, principal motivo de visitas a ambulatórios 

de pediatria. Outros estudos têm mostrado que esta vacina pode reduzir a prevalência de portador de H. 
influenzae não tipáveis e de OMA.  Especula-se se, em condições programáticas, esta vacina será capaz de 

conferir imunidade de grupo, com consequente redução de portadores de pneumococo e H. influenzae não 

tipável nas crianças não vacinados (efeito indireto da vacinação). 
O estudo está sendo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública.  

A participação do seu filho é voluntária, o que significa que ele/ela participará do estudo somente se 

você quiser. Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e contém 

informações sobre o estudo, incluindo os procedimentos do estudo, e possíveis benefícios e riscos. Você 

também vai conversar com um membro do grupo sobre o estudo antes de decidir se o seu filho deverá 

participar. É importante que você obtenha todas as informações necessárias sobre este estudo para decidir se 

você quer que seu filho participe. Um membro do grupo falará com você sobre este estudo e responderá 

suas perguntas. Você também pode conversar com sua família e amigos para decidir sobre a participação de 

seu filho.  Você pode dispor do tempo necessário para tomar sua decisão.  

 A sua assinatura ao final deste formulário significa que você leu e entendeu as 
informações e que você voluntariamente concorda que seu filho deva participar deste estudo. A 
Dra. Ana Lúcia Andrade e seu grupo obterão sua assinatura neste formulário após explicar o 
estudo e seus procedimentos, responder a todas as suas perguntas e esclarecer todas as suas 
dúvidas.  Você receberá uma cópia assinada e datada deste formulário de consentimento. 

 

 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 
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CONTATOS 
Se você tiver alguma dúvida em relação aos aspectos éticos desse projeto, por favor, entre em contato com o 

Comitê de Ética do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás, telefone 32698338, endereço: 

1
a
 Avenida S/N

0
 Setor Leste Universitário – Goiânia-Goiás – CEP: 74 605-050; Fone/Fax: 3269 8426; 

horário de Atendimento: 8:00 às 18:00 horas – de 2
a 
 à 6

a
 feira. 

 

Se você tiver perguntas sobre este estudo ou se você acha que seu filho sofreu alguma lesão relacionada aos 

procedimentos deste estudo e você gostaria de informação sobre tratamento, por favor, ligue para Dra. Ana 

Lucia Andrade no telefone 3202-7942. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

A participação do seu filho é voluntária. Seu filho não precisa participar. Você pode interromper a 

participação dele a qualquer momento. Se você não deseja que seu filho participe do estudo ou se você 

decidir que gostaria que seu filho fosse retirado do estudo, não há nenhuma penalidade. Se seu filho não 

participar ou se você interromper a participação dele/dela no estudo, seu filho não perderá nenhum 

benefício a que tem direito. Se você decidir retirar seu filho do estudo, você pode solicitar que o material 

biológico de seu filho seja destruído. Se seu filho interromper precocemente a participação no estudo ele/ela 

não precisará realizar qualquer procedimento adicional. Se, por qualquer circunstância, o estudo for 

cancelado, você pode contatar a Investigadora Principal ou outra pessoa do grupo do estudo para 

informações sobre o cancelamento do estudo.  

 

 
 
CONSETIMENTO PARA PAIS ALFABETIZADOS DA CRIANÇA 
 

Eu li e entendi as informações apresentadas e minhas perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Eu 

voluntariamente concordo que meu filho participe neste estudo. Eu não renuncio aos meus direitos legais 

assinando este formulário de consentimento. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste formulário de 

consentimento e outra cópia será armazenada nos arquivos do estudo do investigador. 

 

Pai/Mãe da Criança: 

 

 
Nome por Extenso do Pai/Mãe da Criança Assinatura  Pai/Mãe da Criança Data da Assinatura 

Representante Legal Alfabetizado (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso do Representante Legal Assinatura Representante Legal Data da Assinatura 
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CONSENTIMENTO PARA PAIS OU REPRESENTANTE LEGAL NÃO ALFABETIZADOS  
As informações acima foram lidas para mim por ___________________________. Eu entendi as 

explicações e minhas perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Eu voluntariamente concordo que meu 

filho participe neste estudo. Eu não renuncio aos meus direitos legais assinando este formulário de 

consentimento. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste formulário de consentimento e outra cópia 

será armazenada nos arquivos do estudo do investigador. 

Pai/Mãe da Criança: 

 

 
Nome por Extenso do 

Pai/Mãe do Paciente 

Impressão do Polegar Direito 

Pai/Mãe do Paciente 

Data da Impressão 

 

 

Representante Legal Não Alfabetizado (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso Representante Legal da 

Criança 

Impressão do Polegar Direito 

Representante Legal da Criança 

Data da Impressão 

 

 

Testemunha Imparcial* (se aplicável): 

 

 
Nome por Extenso Testemunha Imparcial Assinatura Testemunha Imparcial Data da Assinatura 

 

 

* Testemunha imparcial não é necessária a menos que o pai/mãe do paciente seja incapaz de ler (ex., cego 

ou analfabeto) ou a menos que indicado no protocolo. Se a testemunha estiver presente, ela deve observar 

o processo completo da obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Investigador que obteve o consentimento: 

 

 
Nome por Extenso do Investigador Assinatura do Investigador Data da Assinatura 
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Anexo 4 

 



 

 

 
84 

 



 

 

 
85 

 

 

 



 

 

 
86 

 



 

 

 
87 

 

Anexo 5 
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