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RESUMO 

Streptococcus pneumoniae é um patógeno frequentemente associado a infecções 
graves como pneumonia, bacteremia e meningite, além de causar infecções mais 
brandas, como otite média aguda e sinusite. A vacina pneumocócica conjugada (VPC) 
10-valente (VPC10) foi introduzida no Programa Nacional de Imunização brasileiro em 
2010 para imunizar crianças abaixo de 2 anos, que, juntamente com pessoas idosas, 
são os grupos etários mais susceptíveis às doenças pneumocócicas mais graves. 
Simultaneamente, a VPC 13-valente passou a ser comercializada em clínicas privadas 
de imunização, substituindo a VPC 7-valente. O objetivo do estudo foi avaliar a 
colonização por S. pneumoniae em crianças e adultos assistidos em instituições de 
saúde em Niterói/RJ após a vacinação universal com as VPCs em crianças, sobretudo a 
VPC10. Entre setembro e dezembro de 2014, foram coletados “swabs” de nasofaringe 
de 573 crianças (< 6 anos). Por sua vez, “swabs” de orofaringe de 385 adultos ≥ 18 
anos de idade residentes de um aglomerado subnormal (favela) foram coletados entre 
outubro e dezembro de 2016. Para amostras de crianças, o isolamento de 
pneumococo foi feito por cultura após enriquecimento em caldo (CE). Para amostras 
de adultos, três abordagens foram testadas: CE, cultura pós-enriquecimento em meio 
com gentamicina (CEG) e PCR para o gene lytA a partir do DNA total pós-
enriquecimento (DNAt-lytA). Após o isolamento das amostras por cultura, os tipos 
capsulares foram identificados por PCR multiplex, sequenciamento do gene cpsB e/ou 
reação de Quellung. A susceptibilidade aos antimicrobianos foi testada por difusão em 
ágar. Pneumococos não-susceptíveis a penicilina (PNSP) e resistentes a eritromicina 
(Eri-R) foram submetidas ao Teste-E para determinar a concentração mínima inibitória 
(CMI). Amostras Eri-R foram também investigadas por PCR para a presença de genes 
erm(A), erm(B) e mef(A/E). Das 573 crianças, 131 (22,9%) eram portadoras do 
pneumococo, entre as quais os tipos capsulares prevalentes foram 6C (14,5%), 15B/C 
(11,5%), 11A/D (9,2%), 6A (7,6%), 15A/F, 23A (6,9% cada) e 23B (6,1%). Dos 385 
adultos, 100 (26%) foram identificados como portadores de pneumococo, sendo 
encontrados 32 (8,6%) portadores pelos métodos de cultura e 89 (23,1%) por DNAt-
lytA. Os sorotipos prevalentes em adultos foram 9N/L (8,6%), 10A (8,6%), 15B/C 
(8,6%) e 35F/47F (8,6%), porém a maioria (31,4%) foi classificada como não-tipável. 
Nenhuma amostra de adulto ou criança foi resistente a levofloxacina e vancomicina. 
Multirresistência foi observada em quatro (11,4%) e 26 (19,8%) amostras de adultos 
e crianças, respectivamente. Foram detectados oito (22,7%) e 51 (38,9%) PNSP entre 
adultos e crianças, respectivamente, com CMIs de 0,12-8 µg/mL e 0,38-1,5 μg/mL. 
Amostras Eri-R de crianças somaram 27,5% (n=36) e apresentaram 
predominantemente o fenótipo cMLSB, CMI > 256 µg/mL e o gene erm(B) (n=26; 
72,2%). As duas (5,7%) amostras Eri-R de adultos apresentaram o mesmo fenótipo 
prevalente em crianças, mas o gene erm(B) não foi detectado. Fatores associados à 
colonização pneumocócica em crianças foram idade ≥ 2 anos, frequentar creche, 
apresentar sintomas/doenças respiratórias e residir em AGSN. Por sua vez, o 
tabagismo foi o único determinante significativamente associado a colonização em 
adultos residentes de um AGSN. A detecção dos sorotipos da VPC10 foi rara nas 
populações investigadas, sugerindo um efeito direto em crianças e indireto em adultos 
na eliminação dos sorotipos vacinais. Contudo, sorotipos não vacinais associados a 
multirresistência emergiram, sobretudo em crianças, com destaque para o sorotipo 
6C. 
 
Palavras chave: Streptococcus pneumoniae, colonização, vacinas pneumocócicas 
conjugadas, sorotipo, resistência a antimicrobianos 
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ABSTRACT 

Streptococcus pneumoniae can cause severe diseases such as pneumonia, 
bacteremia, meningitis, as well as milder infections such as acute otitis media and 
sinusitis. Young children and elderly adults constitute the most susceptible age groups 
to pneumococcal diseases. The 10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) 
was introduced into the Brazilian National Immunization Program in 2010 to immunize 
children ≤ 2 years old. Simultaneously, the 13-valent PCV replaced the 7-valent PCV 
in private immunization clinics. The objective of this study was to evaluate the 
pneumococcal colonization in children and adults who attended health clinics in 
Niterói/RJ after universal childhood use of the PCVs, mainly PCV10. Between 
September and December 2014, nasopharynx swabs were collected from 573 children 
(< 6 years) and between October and December 2016, we collected oropharynx swabs 
from 385 adults (>18 years) living in an urban slum. For children’s specimens, 
pneumococcal isolation was done by culture after a broth enrichment step (BEC). For 
adults’ specimens, three approaches were tested, all of them after a broth enrichment 
step (BE): BEC, culture on medium with gentamicin (BECG) and PCR for lytA gene 
from total DNA (tDNA-lytA). After isolation by culture, capsular types were identified by 
multiplex PCR, cpsB gene sequencing and/or Quellung reaction. Antimicrobial 
susceptibility test was performed by the agar diffusion method. Penicillin non-
susceptible pneumococci (PNSP) and erythromycin-resistant (Eri-R) pneumococci 
were submitted to the E-test to determine the minimum inhibitory concentration (MIC). 
Eri-R isolates were also investigated by PCR for the presence of the erm(A), erm(B) 
and mef(A/E) genes. Of the 573 children, 131 (22.9%) were pneumococcal carriers; 
the prevalent capsular types were 6C (14.5%), 15B/C (11.5%), 11A/D (9.2%), 6A 
(7.6%), 15A/F, 23A (6.9% each), and 23B (6.1%). Of the 385 adults, 100 (26%) were 
pneumococcal carriers: 32 (8.6%) were detected by culture methods and 89 (23.1%) 
by the tDNA-lytA method; the prevalent serotypes were 9N/L (8.6%), 10A (8.6%), 
15B/C (8.6%), and 35F/47F (8.6%), but the majority (31.4%) was classified as non-
typable. No adult or child isolate was resistant to levofloxacin and vancomycin. 
Multidrug resistance (MDR) was observed in four (11.4%) and 26 (19.8%) isolates 
recovered from adults and children, respectively. Eight (22.7%) and 51 (38.9%) PNSP 
were detected between adults and children, respectively, with MICs of 0.12-8 μg/mL 
and 0.38-1.5 μg/mL. Eri-R isolates from children made up 27.5% (n=36) and presented 
predominantly the cMLSB phenotype, MIC > 256 μg/mL and the erm(B) gene (n = 26; 
72.2%). The two (5.7%) Eri-R isolates from adults presented the same prevalent 
phenotype found in children, but the erm(B) gene was not detected. Factors associated 
with pneumococcal colonization in children were age ≥ 2 years, childcare attendance, 
presence of respiratory symptoms/diseases and slum residence. In turn, smoking was 
the only determinant associated with colonization in adults living in a slum (p <0.01). 
The detection of PCV10 serotypes was rare in the population investigated, suggesting 
its direct effect in children and indirect in adults in the elimination of vaccine serotypes. 
However, non-vaccine serotypes associated with MDR emerged, especially in 
children, mostly due to serotype 6C. 
 
Keywords: Streptococcus pneumoniae, colonization, pneumococcal conjugate 
vaccines, serotype, antimicrobial resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Características gerais e identificação de Streptococcus pneumoniae 

A espécie Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo, se 

apresenta como cocos Gram positivos lanceolados normalmente arranjados aos 

pares. São anaeróbios facultativos e não produzem a enzima catalase (TRABULSI; 

ALTHERTUM, 2004). Quando cultivados em meio ágar enriquecido com 5% de 

sangue de carneiro, suas colônias são α-hemolíticas, imprimindo uma coloração 

esverdeada ao meio, e adquirem uma depressão central com o tempo (PRODINGER 

et al., 2013). Para a identificação de S. pneumoniae em laboratório, algumas 

características fenotípicas clássicas utilizadas são: morfologia colonial (colônias com 

depressão central), α-hemólise em ágar sangue de carneiro, suscetibilidade à 

optoquina, solubilidade ao desoxicolato de sódio (bile-solubilidade) e uma reação 

positiva a anticorpos contra os polissacarídeos capsulares, a reação de Quellung 

(KELLOGG et al., 2001). 

A sensibilidade à optoquina é uma característica fenotípica utilizada como teste 

padrão para a identificação de pneumococos há mais de 50 anos. O operon atpCAB 

codifica o alvo molecular da optoquina, a ATPase F0F1. Entretanto, há dados na 

literatura que demonstram a existência de cepas resistentes, cujo primeiro relato foi 

em 1987, na Finlândia. Isso pode acarretar em erros na identificação da espécie. A 

resistência se deve a mutações pontuais na subunidade-c da enzima adenosina 

trifosfatase (ATPase) ou, em menor proporção, a uma mutação pontual na 

subunidade-a. (AGUIAR et al., 2006; PINTO et al., 2013).  

A bile-solubilidade é outro teste amplamente utilizado na prática clínica para 

identificação de pneumococo. A sensibilidade aos sais biliares é uma característica 

fenotípica marcante dessa espécie. Detergentes fracos como os sais biliares 

desoxicolato de sódio ou taurocolato de sódio têm a capacidade de lisar seletivamente 

S. pneumoniae em fase logarítmica de crescimento. Estes sais ativam as enzimas 

autolíticas (autolisinas) produzidas pelo pneumococo, acelerando a reação lítica 

natural da bactéria (BRASIL, 2004; SATZKE et al., 2013). 

A reação de Quellung é considerada o padrão ouro para a determinação dos 

tipos capsulares de pneumococos e se baseia na reatividade entre antígenos 

capsulares presentes em células bacterianas íntegras e antissoros específicos, 

tornando a cápsula visível (KAUFFMANN et al., 1960). Entretanto, os antissoros são 
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caros e apenas poucos laboratórios de referência no mundo são capazes de fazer 

sorotipificação de pneumococo de forma rotineira. 

Nas últimas décadas, diferentes testes moleculares foram desenvolvidos 

utilizando uma série de alvos tidos como específicos para a identificação de 

pneumococos, tais como pneumolisina - gene ply (McAVIN et al., 2001), autolisina - 

gene lytA (CORLESS et al., 2001), adesina de superície pneumocócica A - gene psaA 

(MORRISON et al., 2000) e superóxido dismutase dependente de manganês - gene 

sodA (KAWAMURA et al., 1999). Atualmente, o método independente de cultura para 

a detecção de pneumococos recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é a reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR, do inglês 

quantitative polymerase chain reaction) para o gene lytA desenvolvido pelo Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), em Atlanta, EUA (SIMÕES et al., 2016; 

SATZKE et al., 2013). No entanto, o uso de lytA pode levar a resultados falso-positivos 

devido à presença pouco comum de um gene homólogo ao lytA em espécies de 

estreptococos geneticamente relacionadas, sobretudo Streptococcus 

pseudopneumoniae e Streptococcus mitis. Segundo Simões et al. (2016), a 

especificidade da identificação do gene lytA pode ser aumentada por uma qPCR 

adicional para o gene piaB. Entretanto, o gene piaB foi recentemente detectado em 

cepas de S. pseudopneumoniae (HANDEM et al., 2018).  

 

1.2 Fatores de virulência 

 

A cápsula polissacarídica de S. pneumoniae consiste na sua camada mais 

externa com cerca de 200 nm a 400 nm de espessura, que se liga covalentemente a 

camada de peptideoglicanos da parede celular (PETERSEN et al., 2013). É um fator 

de virulência essencial e é utilizada na distinção dos mais de 95 sorotipos definidos 

com base em diferenças na composição desta estrutura (GENO et al., 2015). 

Conforme o nicho que está ocupando, a espessura da cápsula precisa ser 

modulada para permitir a sobrevivência do pneumococo. Durante a colonização, a 

espessura da cápsula é mais delgada, permitindo assim que o pneumococo se ligue 

a superfície do epitélio do hospedeiro e possa, inclusive, formar biofilme por meio da 

exposição de adesinas e outras estruturas de superfície (SHAINHEIT et al., 2014). No 

entanto, durante o curso clínico de uma infecção, a espessura é maior, uma vez que 

a bactéria sai do trato respiratório superior e os níveis aumentados de polissacarídeo 
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capsular são necessários para mascarar antígenos de superfície, permitindo o escape 

de células fagocíticas e da opsonização pelo sistema complemento (GENO et al., 

2014). 

Streptococcus pneumoniae pode apresentar dois fenótipos diferentes com 

relação à expressão da cápsula: opaco e transparente. O fenótipo opaco caracteriza-

se pelo aumento da quantidade de cápsula, que promove a virulência enquanto a 

bactéria se encontra na corrente sanguínea, devido a um aumento da resistência à 

opsonização e à fagocitose.  Por sua vez, o fenótipo transparente se caracteriza pela 

menor expressão de cápsula, expondo mais a parede celular, fosforilcolina e proteínas 

de superfície e, consequentemente, confere uma melhor ligação às células epiteliais 

e colonização do trato respiratório superior (SHAINHEIT et al., 2014). 

Além da cápsula, os pneumococos apresentam outros fatores de virulência, 

como pneumolisina (Ply), proteína de superfície pneumocócica A (PspA), proteína de 

superfície pneumocócica C (PspC, também conhecida como CbpA) e adesina de 

superfície pneumocócica A (PsaA) (WHO, 2012). Embora todos os fatores de 

virulência desempenhem importantes papéis na virulência do microrganismo, os 

polissacarídeos capsulares são considerados o mais importante fator de virulência 

(SONG et al., 2013). 

A pneumolisina é uma proteína de 53 kDa que pertence à família de toxinas 

formadoras de poros, é citolítica. Outras atividades da pneumolisina incluem: 

diminuição da função de leucócitos, promoção de inflamação, rompimento de junções 

firmes do epitélio respiratório e inibição do movimento ciliar epitelial (SCHACHERN et 

al., 2014).  

Os pneumococos possuem diferentes proteínas de superfície, que podem ser 

divididas em três grupos de acordo com os domínios que possuem (GARCÍA-SUÁREZ 

et al., 2006): 

• Domínio LPxTG ancorado aos peptidoglicanos, que inclui várias enzimas 

(p. ex., IgA protease, Hyl, NanA e B) e pili (tipos 1 e 2). 

• Domínio de ligação à colina (aproximadamente 12 membros): Lyt (A, B 

e C), PspA, Cbp (A, D, E, F e G). 

• Domínio de lipoproteína: PsaA, Pia (Pneumococcal iron acquisition A, B 

e C) e PiuA (Pneumococcal iron uptake A).  

Outras proteínas de superfície incluem PavA, Enolase e Pht (Tríade Histidina 

Pneumocócica A, B, D e E). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schachern%20PA%5Bauth%5D
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Pili são estruturas comumente encontradas em bactérias Gram negativas e 

mais recentemente foram identificadas em bactérias Gram positivas. Já foram 

descritos na espécie S. pneumoniae 2 tipos diferentes tipos de pili. O pilus rlrA, 

conhecido como PI-1, é codificado por uma ilhota (pilus islet, PI) de 14 kb presente 

em cerca de 21% a 27% das amostras clínicas de pneumococos que codifica três 

pilinas (blocos de formação de pilus): RrgA, a adesina; RrgB, o arcabouço; RrgC, o 

elemento de ligação e três sortases (SHAIK et al., 2014). Por sua vez, a ilhota PI-2 

codifica duas pilinas (PitA e PitB), duas sortases (SrtG1 e SrtG2) (ZÄHNER et al., 

2010). PitB constitui a espinha dorsal da pilina, e sua ligação à parede celular é 

catalisada por SrtG1 (BAGNOLI et al., 2008).  

As proteínas de ligação à colina estão entre as proteínas de superfície mais 

estudadas por causa das suas contribuições para patogênese pneumocócica. 

Streptococcus pneumoniae sofre autólise quando atinge a fase estacionária de 

crescimento. Este processo é mediado por enzimas denominadas autolisinas, que 

estão ancoradas na parede celular por intermédio de resíduos de colina em moléculas 

de ácido teicóico ou lipoteicóico. Trata-se de uma N-acetil-muramil-L-alanina amidase, 

chamada LytA (MARTNER et al., 2009). LytA foi a primeira autolisina caracterizada 

em S. pneumoniae. O LytB é uma endo-β-N-acetilglucosaminidase e é fundamental 

para a divisão celular pneumocócica e colonização da nasofaringe. LytC é uma 

lisozima, que quebra a ligação β-(1,4)-glicosídica entre N-acetilglicosamina (NAG) e 

N-acetilmurâmico (NAM). A estrutura cristalina de LytC mostra que o seu domínio de 

hidrolase é orientado para o domínio de ligação à colina para obter uma conformação 

incomum em forma de gancho, que restringe LytC a hidrolisar apenas o peptidoglicano 

não reticulado (BAI et al., 2014).  

A transferência horizontal de genes é um fator importante na evolução das 

bactérias. A capacidade das bactérias de internalizar e incorporar DNA para alterar 

seu genoma permite a adaptação a diferentes ambientes e hospedeiros por meio da 

aquisição de uma variedade de genes de virulência e de resistência (MUSCHIOL et 

al., 2015). Pneumococos desenvolvem um estado de competência transitória que lhes 

permite adquirir DNA exógeno. A captura de DNA devido à competência e a 

subsequente recombinação homóloga levam à aquisição de novas características que 

conferem uma vantagem de sobrevivência, como a resistência a antimicrobianos ou a 

expressão de um novo tipo capsular (CLAVERYS et al., 2006). 

http://www.jbc.org/search?author1=Md+Munan+Shaik&sortspec=date&submit=Submit
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Na presença de CbpD, as autolisinas LytC e LytA de células não competentes 

entram em uma cascata de eventos que leva à autólise, evento esse denominado de 

fratricídio. Desta forma, o DNA liberado das células não competentes pode ser 

capturado pelas células competentes; os fatores de virulência liberados de células 

lisadas podem também facilitar a invasão do hospedeiro pelas células competentes 

(JOHNSBORG et al., 2008). A proteína de ligação à colina F (CbpF), uma das 

proteínas mais abundantes na parede celular pneumocócica, inibe a atividade de 

LytC, proporcionando uma função reguladora para autólise pneumocócica. LytC 

mostra uma atividade máxima a 30°C, sugerindo que ela pode ser mais ativa no trato 

respiratório superior (PÉREZ-DORADO et al., 2010). 

PspA (Pneumococcal surface protein A) é um fator de virulência importante que 

interfere com a deposição de complemento e com a opsonização mediada pelo 

componente C3 na superfície do pneumococo. É detectada em quase todos os 

pneumococos. É altamente imunogênica e evita a fagocitose não dependente do 

sistema complemento mediada pelas células do sistema imune inato (QIAN et al., 

2012). A estrutura molecular básica de PspA é conservada na maioria dos 

pneumococos. Com base na sua sequência, PspA foi classificada em 3 famílias e 6 

clados (VASHISHTA et al., 2015). A família 1 inclui clados 1 e 2, a família 2 inclui os 

clados 3, 4 e 5 e a família 3 inclui apenas o clado 6 (HOLLINGSHEAD, BECKER, 

BRILES, 2000). 

Além da região que contém os genes para a biossíntese da cápsula, os loci 

genéticos que codificam os antígenos de superfície que demonstraram a maior 

pressão seletiva pelas maiores taxas de recombinação são pspA, pspC e psrP 

(proteína de repetição rica em serina P) (CROUCHER et al., 2011). Estes antígenos 

estão envolvidos na evasão do sistema imunológico, mas acredita-se que o seu uso 

em formulações vacinais poderia levar a um fenômeno de substituição semelhante ao 

observado com as vacinas pneumocócicas conjugadas. Por isso, seria essencial a 

escolha de moléculas de PspA e PspC capazes de induzir anticorpos com reatividades 

cruzadas amplas (VADESILHO et al., 2014). 

A PspC, também chamada de proteína de ligação à colina A (CbpA), é 

composta por um domínio alfa-helicoidal N-terminal exposto na superfície da bactéria 

e atua como uma molécula de adesão por meio da interação com o componente 

secretor da IgA humana e do receptor de laminina. É capaz de interagir com o 

complemento por intermédio da ligação à C3 e ao fator H. A interação de PspC com 
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C3 e o fator H parece aumentar ainda mais a adesão às células epiteliais 

(VADESILHO et al., 2014). 

A PsaA (Pneumococcal surface antigen A) pertence à grande família de 

transportadores do tipo ABC (do inglês, ATP-binding cassete) e está envolvida no 

transporte de Zn2+ ou Mn2+. O manganês é um elemento crítico para a sobrevivência 

durante a infecção do hospedeiro, devido à sua propriedade redox e funções distintas 

como um cofator para uma variedade de enzimas em S. pneumoniae (LI et al., 2014). 

Interfere com a ativação do complemento, reduzindo a opsonização e depuração de 

bactérias pelo sistema imune do hospedeiro (HAMMERSCHMIDT et al., 1999; REN et 

al., 2003). 

 

1.3 Patogênese e manifestações clínicas 

 

S. pneumoniae é reconhecido como um dos mais importantes patógenos 

clássicos, frequentemente associado a infecções graves de caráter invasivo, tais 

como meningite e bacteremia. Constitui um dos principais agentes bacterianos de 

pneumonias adquiridas na comunidade, além de ser uma das causas mais frequentes 

de otite média aguda e sinusite (ANTIC et al., 2017).   

Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é considerada a principal causa 

infecciosa de sepse em todo o mundo (MANDELL et al., 2007). Pode ocorrer em 

qualquer momento da vida, mas sua incidência e risco de morte estão ligados ao 

aumento da idade e à presença de comorbidades. Aproximadamente 45% de todos 

os casos de PAC ocorrem em pacientes com 65 anos de idade ou mais (JAIN et al., 

2015).  

Esta espécie circula entre os seres humanos em um número variável de 

portadores assintomáticos, que atuam como reservatórios desse patógeno. O 

pneumococo coloniza o trato respiratório superior humano. Entretanto, os 

pneumococos podem ser aspirados da nasofaringe e orofaringe para o pulmão, 

resultando em pneumonia ou podem migrar para outras regiões adjacentes, como a 

orelha média ou os seios da face, causando otite média ou sinusite, respectivamente. 

Podem, ainda, penetrar em células epiteliais e na corrente sanguínea, levando às 

doenças pneumocócicas invasivas (DPI). Otite média aguda e sinusite são mais 

comuns que pneumonia, bacteremia e meningite (O’BRIEN et al., 2009; WHO, 2013). 

Sendo assim, a adesão de S. pneumoniae ao epitélio do trato respiratório superior é 
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essencial para o sucesso da colonização e constitui normalmente o primeiro passo na 

via invasiva do patógeno (MLACHA et al., 2013). 

A otite média é uma das infecções pediátricas mais comuns. Uma das principais 

dificuldades para o tratamento da otite média é o aumento da incidência de infecção 

persistente e recorrente da orelha média, apesar da terapia antibiótica (DUPONT et 

al., 2010). Streptococcus pneumoniae está entre as principais causas de otite média 

recorrente e persistente (TONNAER et al., 2006). Estudos epidemiológicos sugerem 

um aumento da prevalência de otite média causadas por cepas não encapsuladas em 

populações vulneráveis (HOTOMI et al., 2015). 

O pneumococo pode, ainda, se disseminar para os olhos, causando conjuntivite, 

embora não seja muito comum (KADIOGLU, WEISER, PATON & ANDREW, 2008). 

As cepas mais associadas à conjuntivite pneumocócica parecem possuir uma 

composição genômica distinta daquelas que causam doenças em outros tecidos. A 

diferença no conteúdo gênico é tão extensa que esse conjunto de cepas se localiza 

em um grupo filético distinto (CROUCHER et al., 2014; HILTY et al., 2014; ANTIC et 

al., 2017). Uma característica compartilhada pelas cepas associadas à conjuntivite é 

a ausência dos genes que codificam a cápsula polissacarídica, ou seja, aquelas 

consideradas não-tipáveis (HILTY et al., 2014; KELLER et al., 2016). 

Outra infecção menos comum causada por S. pneumoniae é a artrite séptica. 

O quadro clínico clássico é o de infecções concomitantes pulmonares ou meníngeas 

e articulares na presença de fatores locais e sistêmicos predisponentes. O prognóstico 

geralmente é favorável, mas o reconhecimento precoce e o controle agressivo são 

essenciais para reduzir a probabilidade de lesão articular significativa (BARABOUTIS; 

SKOUTELIS, 2004). Em um estudo realizado no Canadá, por exemplo, os fatores de 

risco associados ao desenvolvimento de artrite séptica em pacientes com DPI foram: 

a incapacidade de andar de forma independente, ser do sexo masculino e apresentar 

doença articular subjacente (MARRIE et al., 2017). 

 

1.4 Tratamento e resistência aos antimicrobianos 

 

Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um documento 

intitulado “A seleção e uso de medicamentos essenciais”, que consiste em um relatório 

sobre seleção e uso de medicamentos, incluindo a 20ª lista modelo de medicamentos 

essenciais da OMS e a 6ª lista modelo da OMS de medicamentos essenciais para 

javascript:void(0);
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crianças, com recomendações para o tratamento de infecções com antimicrobianos. 

Entretanto, dentre as opções citadas para cada tipo de infecção, não constam opções 

para pacientes alérgicos e não é feita uma recomendação específica por patógeno. A 

recomendação é dada segundo a doença. Para o tratamento de doenças que podem 

ser causadas por S. pneumoniae, as recomendações são as seguintes (WHO, 2017): 

• Sinusite  Antibióticos apenas para pacientes sem resolução 

espontânea dentro de 10 dias, sintomas graves ou piora em 3-4 dias; ou seja, a 

primeira linha de tratamento não inclui antibióticos. O paciente deve ser observado 

primeiramente; ao notar alívio de sintomas, nenhum tratamento com antibióticos deve 

ser considerado como opção. Os antimicrobianos recomendados são a amoxicilina ou 

amoxicilina com ácido clavulânico. 

• Otite média aguda  Recomenda-se que o paciente seja observado. Ao 

perceber o alívio de sintomas, nenhum tratamento com antibiótico deve ser 

considerado como primeira linha, a menos que seja o caso de uma criança com menos 

de 2 anos de idade com otite média bilateral. Para tratamento com antimicrobianos, 

deve ser usada a amoxicilina como primeira escolha e amoxicilina com ácido 

clavulânico como segunda escolha.  

• Pneumonia adquirida na comunidade  Recomenda-se como 

antimicrobianos de primeira escolha a amoxicilina e fenoximetilpenicilina. Como 

segunda escolha, são recomendados amoxicilina com ácido clavulânico ou 

doxiciclina. Em casos mais graves, recomenda-se o uso de ceftriaxona ou cefotaxima 

e claritromicina como primeira escolha ou amoxicilina com ácido clavulânico como 

segunda escolha. 

• Meningite  Recomenda-se o uso de cefotaxima ou ceftriaxona como 

drogas de primeira escolha e penicilina ou ampicilina, cloranfenicol, 

fenoximetilpenicilina com drogas de segunda escolha. No caso de meningite neonatal, 

meropenem é a droga de segunda escolha.  

No Brasil, a meningite é a única doença causada por pneumococo que é de 

notificação compulsória. A portaria do Ministério da Saúde No-204, de 17 de fevereiro 

de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o 

território nacional.  

O Ministério da Saúde do Brasil preconiza o tratamento imediato assim que 

houver o diagnóstico de meningite bacteriana. O tratamento com antibiótico deve 
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começar assim que possível, sendo necessária também a cultura para identificação 

com espécime clínico coletado antes do início da antibioticoterapia. O tratamento 

antibacteriano imediato é feito de maneira empírica, pois o agente etiológico é 

desconhecido. Toma-se como base o conhecimento dos agentes bacterianos 

prevalentes na comunidade, assim como seu perfil de suscetibilidade antimicrobiana 

nas diversas faixas etárias (BRASIL, 2016).  

Para lactantes com até 2 meses de idade, deve-se utilizar inicialmente a 

associação da ampicilina com uma cefalosporina de terceira geração, a cefotaxima; a 

ceftriaxona deve ser evitada no período neonatal por competir com a bilirrubina. 

Alternativamente, pode-se iniciar o tratamento com associação entre ampicilina e um 

aminoglicosídeo, gentamicina ou amicacina. O tratamento empírico em crianças com 

mais de 2 meses de idade deve ser iniciado com uma cefalosporina de terceira 

geração, ceftriaxona ou cefotaxima. Nos casos de pacientes com história de anafilaxia 

aos β-lactâmicos, pode-se usar o cloranfenicol no tratamento empírico inicial (BRASIL, 

2016). 

Quando a meningite bacteriana é sabidamente provocada por S. pneumoniae, 

deve ser seguido o seguinte tratamento (BRASIL, 2016): 

• Criança com mais de 2 meses e pneumococo sensível à penicilina, usa-

se penicilina G com dose diária de 200.000 a 400.000UI/kg/dia, com intervalo de 4h 

entre cada dose, durante 10 a 14 dias, ou ampicilina como dose diária de 200 a 

300mg/kg/dia, com intervalo de 6h entre cada dose, durante 10 a 14 dias. 

• Para crianças com mais de 2 meses e pneumococo intermediário à 

penicilina, deve-se administrar ceftriaxona com dose diária de 100mg/kg/dia, com 

intervalo de 12h entre cada dose, durante 10 a 14 dias, ou cefotaxima com dose diária 

de 200mg/kg/dia, com intervalo de 6h entre cada dose, durante 10 a 14 dias.  

• Para crianças com mais de 2 meses e pneumococo resistente à 

penicilina e sensível à cefalosporina de 3ª geração, deve-se administrar ceftriaxona 

com dose diária de 100 mg/kg/dia, com intervalo de 12h entre cada dose, durante 10 

a 14 dias, ou cefotaxima com dose diária de 200 mg/kg/dia, com intervalo de 6h entre 

cada dose, durante 10 a 14 dias. 

• Para crianças com mais de 2 meses e pneumococo resistente à 

penicilina e à cefalosporina de 3ª geração e sensível à rifampicina, deve-se administrar 

vancomicina (60 mg/kg/dia de 6h em 6h) mais cefalosporina de 3ª geração (100 
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mg/kg/dia, de 12h em 12h) mais rifampicina 20 mg/kg/dia com intervalo de 12h entre 

cada dose, durante 10 a 14 dias. 

• Para adultos com pneumococo sensível à penicilina e cefalosporinas, 

deve-se administrar ceftriaxona com dose de 2,0 g com intervalo de 12h por via 

endovenosa, durante 10 a 14 dias. 

• Para adultos com pneumococo resistente à penicilina e cefalosporinas, 

deve-se utilizar a associação de vancomicina com uma cefalosporina de terceira 

geração (cefotaxima ou ceftriaxona). Deverá ser adicionada a rifampicina ao esquema 

nas seguintes situações: (i) piora clínica após 24 a 48 horas de terapia com 

vancomicina e cefalosporina de terceira geração e (ii) falha na esterilização liquórica 

ou identificação de pneumococo com concentração mínima inibitória (CMI) ≥ 4,0 

μg/mL para cefotaxima ou ceftriaxona.  

• A vancomicina, em função de sua baixa penetração liquórica, não deve 

ser utilizada como agente isolado no tratamento de meningite bacteriana. 

Os antimicrobianos utilizados no tratamento atuam como fatores de pressão 

seletiva sobre os pneumococos para os determinantes genéticos de resistência e seus 

custos metabólicos para a bactéria. Desta forma, esses fatores atuam diretamente 

sobre o aumento e disseminação da resistência, sobretudo relacionada a expansão 

de clones de pneumococos. Aparentemente, a propagação da resistência muda com 

a competição entre cepas resistentes e sensíveis dentro de um único hospedeiro, bem 

como de acordo com pressões seletivas que podem abranger parte ou toda a 

população, como a vacinação e o uso de antimicrobianos (COBEY et al., 2017).  

Em vista da perspectiva do aumento e da disseminação de bactérias 

resistentes aos antimicrobianos utilizados para tratamento, em fevereiro de 2017, a 

OMS publicou uma lista de patógenos prioritários para a pesquisa e desenvolvimento 

de novos antimicrobianos. Nela, constam três níveis de prioridade: crítica, alta e 

média. Streptococcus pneumoniae não susceptível à penicilina foi classificado no nível 

médio, junto com Haemophilus influenzae resistente à ampicilina e Shigella spp. 

resistentes às fluoroquilonas (WHO, 2017). 

O pneumococo foi altamente sensível à ação da penicilina nas primeiras 

décadas após a sua introdução na prática clínica nos anos 1940 (CHERAZARD et al., 

2017). Relatos de cepas resistentes, no entanto, são conhecidos desde o final da 

década de 1960. A rápida disseminação de clones resistentes e o surgimento de 

novas variantes de mecanismos de resistência exigem sistemas de vigilância eficazes 
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e colaboração entre médicos, pesquisadores, indústria farmacêutica e agências 

reguladoras e de saúde pública (TOMASZ, 1997).  

O mecanismo clássico de resistência à penicilina e a outros antimicrobianos 

beta-lactâmicos em S. pneumoniae é a modificação de proteínas de ligação à 

penicilina (PBPs), que surgiu a partir do desenvolvimento de genes pbp em mosaico, 

apresentando afinidade reduzida pela molécula antimicrobiana. Até o momento, seis 

PBPs associadas à resistência foram descritas, algumas de elevado peso molecular 

(1a, 1b, 2x, 2a e 2b) e a PBP3 de baixo peso molecular (CORNICK & BENTLEY, 

2012). 

As três PBPs de classe A (PBP1a, PBP1b e PBP2a) são enzimas bifuncionais 

que polimerizam cadeias de glicanos (atividade de glicosiltransferase) e reticulam por 

meio de ligações peptídicas (atividade de transpeptidase). As duas PBPs de classe B 

(PBP2x e PBP2b) são transpeptidases monofuncionais. A PBP3 é uma PBP de classe 

C com atividade D,D-carboxipeptidase, que está envolvida na maturação de 

peptideoglicanos (SAUVAGE et al., 2008). 

A aquisição e propagação da resistência aos antimicrobianos dependem de um 

delicado balanço entre a pressão da seleção pelos antimicrobianos e a influência do 

fator que gera a resistência para a adaptação (ou fitness) da bactéria. A recombinação 

é um importante mecanismo na evolução da resistência aos beta-lactâmicos, embora 

haja evidências que sugerem que a disseminação clonal é o centro da propagação da 

resistência em pneumococos. O impacto da adaptação imposto pela resistência 

antimicrobiana pode ser minimizado ou mesmo eliminado por mutação compensatória 

(ORIO et al., 2011). Pneumococos mutantes pbp2b na ausência do estresse da ação 

da penicilina estão sujeitos a um custo adaptativo maior que as cepas de 

pneumococos sem essa mutação. Porém, a aquisição de mutações adicionais na 

pbp1a e pbp2x compensam totalmente a perda de fitness (CORNICK; BENTLEY, 

2012). 

O surgimento de amostras de S. pneumoniae resistentes à penicilina levou ao 

aumento do uso de cefalosporinas de amplo espectro, macrolídeos, fluoroquinolonas 

e até mesmo vancomicina (MADELL et al., 2007). Os macrolídeos constituem 

alternativas para o tratamento quando um paciente apresenta resposta alérgica a 

beta-lactâmicos ou a infecção é ocasionada por uma cepa resistente a ação da 

penicilina (CORNICK & BENTLEY, 2012). 
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Os pneumococos podem ser identificados em três fenótipos quanto à sua 

resistência a macrolídeos: (i) M, que confere resistência somente aos macrolídeos; (ii) 

iMLSB (indutivo), que confere resistência a lincosamídeos e estreptograminas B 

induzida pelo macrolídeo e (iii) cMLSB (constitutivo), com resistência constitutiva a 

esses três grupos de antimicrobianos. A resistência aos macrolídeos é determinada 

pela presença de genes como mef e erm. A aquisição de genes mef, que codifica uma 

bomba de efluxo ativo próton-dependente, é o segundo principal mecanismo de 

resistência aos macrolídeos, sendo que a maioria dos pneumococos positivos para o 

gene mef(A/E) exibe o fenótipo M, ou seja, apresenta apenas resistência aos 

macrolídeos. Por sua vez, a aquisição dos genes erm leva à expressão de uma 

metilase, resultando na modificação pós-transcricional da subunidade 23S do RNA 

ribossomal, o que reduz a afinidade do macrolídeo pelo sítio de ligação. Os 

pneumococos que possuem o gene erm(B) exibem, normalmente, o fenótipo cMLSB, 

que confere resistência cruzada a macrolídeos, lincosamídeos e estreptograminas B 

(CORNICK & BENTLEY, 2012). 

A presença de duplo genótipo (erm + mef) em pneumococos resistentes a 

macrolídeos tem sido relatada em todo o mundo. Na Espanha, cerca de 60% dos 

pneumococos resistentes aos macrolídeos possuem tanto erm(B) quanto mef(A/E), 

enquanto na Coréia do Sul e Rússia esse fato ocorreu em cerca de 30% dos 

pneumococos resistentes aos macrolídeos (CORNICK & BENTLEY, 2012). 

Outro gene que determina resistência a macrolídeos em pneumococos é o 

erm(TR), uma subclasse de erm(A), que foi primeiramente descrita em Streptococcus 

pyogenes (CORNIK & BENTLEY, 2012). O primeiro relato na literatura sobre a 

presença deste gene em pneumococos ocorreu em 2001 em amostras clínicas de dois 

pacientes na Grécia (SYROGIANNOPOULOS et al., 2003). 

Embora a clindamicina seja estruturalmente diferente dos macrolídeos, um 

mecanismo similar de resistência resulta na resistência de S. pneumoniae à 

clindamicina. A resistência ocorre por meio da aquisição do gene erm(B), que codifica 

uma metilase de RNA 23S envolvida na metilação pós-transcricional do RNAr 23S no 

nucleotídeo A2058 resultando em resistência de alto nível. Subsequentemente, a 

clindamicina é incapaz de reconhecer ou se ligar à subunidade 50S (CHERAZARD et 

al., 2017). Este mecanismo resulta na resistência aos macrolídeos, lincosamidas e 

estreptograminas B (REINERT, 2009). 
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Quando as fluoroquinolonas começaram a ser utilizadas para o tratamento de 

doenças pneumocócicas, todos os pneumococos demonstravam ser suscetíveis a 

ação da droga. A levofloxacina, moxifloxacina e gemifloxacina compreendem as 

fluoroquinolonas que exibem atividade contra S. pneumoniae (CHERAZARD et al., 

2017).  A resistência às fluoroquinolonas pode ocorrer por três mecanismos principais: 

mutações acumuladas no genoma bacteriano, aumento do efluxo ou aquisição de 

genes codificados por plasmídeos. Mutações espontâneas podem ocorrer na DNA 

girase (gene gyrA) e nos genes parC e parE, que codificam a topoisomerase IV 

(JONES, JACOBS, SADER, 2010). 

Por sua vez, a doxiciclina já foi recomendada pela Infectious Diseases Society 

of America (IDSA) como um agente antimicrobiano alternativo para o tratamento da 

PAC causada por S. pneumoniae em pacientes ambulatoriais e com alergia à 

penicilina (MADELL et al., 2007). O mecanismo mais importante para a resistência de 

S. pneumoniae às tetraciclinas é a proteção ribossômica mediada pelos genes tet(M) 

e tet(O) (CHERAZARD et al., 2017). 

Devido à crescente disseminação da resistência do pneumococo aos 

antibióticos, existe um interesse maior na prevenção de infecções usando a 

vacinação. O uso de vacinas conjugadas, além de diminuir a incidência de infecção 

pneumocócica, tende a reduzir o consumo de antibióticos e, consequentemente, a 

circulação de cepas resistentes (FERIGOLO; PEREZ, 2013). Apesar da taxa 

decrescente de pneumonia adquirida na comunidade causada por pneumococos após 

a introdução das vacinas pneumocócicas conjugadas (VPCs), S. pneumoniae ainda 

permanece como um dos patógenos mais comuns da PAC (GRIFFIN al., 2013). 

Entretanto, a emergência de sorotipos de S. pneumoniae resistentes a 

antimicrobianos após a introdução das VPCs representam um enorme desafio para o 

sucesso do tratamento (WUNDERINK; YIN, 2016). 

Atualmente, as taxas de prevalência de pneumococos não suscetíveis à 

penicilina (PNSP) variam amplamente entre os países. Nos Estados Unidos, a 

resistência à penicilina é muito menor após quase duas décadas de uso da vacina 

conjugada (WUNDERINK; YIN, 2016). Entretanto, uma alta prevalência de PNSP 

ainda pode ser observada em diversos países, estando associada a diferentes fatores:  

não implantação de VPCs, tipo de VPC empregada, cobertura da VPC e maior 

consumo de antibióticos. 
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1. 5 Prevenção das doenças pneumocócicas 

 

Todas as vacinas pneumocócicas disponíveis são dirigidas contra o 

polissacarídeo capsular do organismo, que é essencial para a sua patogenicidade 

(GENO et al., 2014). As vacinas pneumocócicas agem de forma a estimular o sistema 

imunológico a fim de produzir uma resposta humoral, com produção de anticorpos 

contra a cápsula polissacarídica do pneumococo (MIRSAEIDI et al., 2014). 

Existe uma vacina polissacarídica disponível desde os anos 1980, a vacina 

polissacarídica 23-valente (VPP23), que inclui os sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 

9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F,18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F, responsáveis 

por cerca de 90% das doenças pneumocócicas no mundo. Para a imunização 

primária, é administrada como dose única por via subcutânea ou intramuscular. A 

revacinação não é normalmente recomendada em indivíduos imunologicamente 

saudáveis, mas uma ou duas revacinações tem sido praticada em indivíduos 

imunocomprometidos. A vacina é recomendada para as populações 

comprovadamente em maior risco de morbidade e mortalidade por infecções 

causadas por pneumococos, incluindo idosos. Entretanto, não pode ser administrada 

em crianças com idade < 2 anos, devido à natureza polissacarídica do antígeno 

(WHO, 2012). 

Segundo as recomendações do manual de normas e procedimentos para 

vacinação do Ministério da Saúde, a VPP23 é recomendada para a proteção contra 

infecções invasivas causadas pelo pneumococo na população indígena e em pessoas 

com 60 anos não vacinadas, que vivem acamados e/ou em instituições fechadas como 

casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento, asilos e casas de repouso. 

Deve ser administrada uma dose durante a campanha nacional de vacinação contra 

a influenza em pessoas com 60 anos e pessoas não vacinadas que vivem acamados 

ou em instituições fechadas. Para os povos indígenas, deve ser administrada uma 

dose a partir de 2 anos de idade quando não houver comprovação da administração 

de vacinas pneumocócicas conjugadas. A partir dos 60 anos de idade, deve-se 

administrar uma dose adicional, respeitando o intervalo mínimo de 5 anos da dose 

inicial (BRASIL, 2014). 

No Canadá, assim como no Brasil, a recomendação para a vacina VPP23 é 

para adultos, porém a idade é superior a estabelecida no Brasil. No Canadá, a 

recomendação é para adultos com ≥ 65 anos de idade e aqueles com maior risco de 
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infecção pneumocócica invasiva devido a comorbidades subjacentes, fatores 

comportamentais e ambientais. Em 2012, a vacina pneumocócica conjugada 13-

valente (VPC13; a ser discutida a seguir) foi autorizada para uso em adultos 

canadenses de ≥ 50 anos de idade para a prevenção de DPI. Em 2013, o Comitê 

Consultivo Nacional de Imunização do Canadá recomendou o uso da VPC13 em 

adultos de qualquer idade que sejam imunocomprometidos por medicamentos ou 

doenças para a prevenção de DPI (PHAC, 2016). 

Devido às limitações da VPP23 para uso pediátrico, a vacina pneumocócica 

conjugada 7-valente (VPC7; Prevenar7®, Wyeth) foi desenvolvida com a finalidade de 

prevenir doenças pneumocócicas em crianças com idade < 2 anos, cobrindo os 

sorotipos mais comuns encontrados em infecções na população pediátrica nos EUA 

(FDA, 2014). A VPC7 protege contra os sorotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. Após 

a imunização infantil com a VPC7, que teve início em 2000, as DPIs em crianças com 

idade inferior a 5 anos nos EUA diminuíram 76% (CDC, 2010). 

No entanto, DPIs por sorotipos não presentes na VPC7, particularmente 19A, 

aumentaram. Esse fenômeno de eliminação/redução de sorotipos vacinais e 

emergência de sorotipos não-vacinais é denominado “serotype replacement” (em 

português, substituição de sorotipos) e será discutido adiante. Diante disso, VPCs 

mais abrangentes, incluindo sorotipos emergentes, foram desenvolvidas. Atualmente, 

há duas VPCs comercialmente disponíveis, uma vez que a VPC7 foi retirada do 

mercado. São elas: 10-valente (VPC10; Synflorix®, GlaxoSmithKline), que contém os 

sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F) e a VPC13 (Prevenar13®, Wyeth), 

que inclui os sorotipos 3, 6A e 19A, além daqueles encontrados na VPC10 mais 

(WHO, 2012). 

Em decorrência do fenômeno de substituição de sorotipos após o uso universal 

da VPC7 nos EUA, o Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) emitiu 

recomendações para a substituição da VPC7 pela VPC13 em fevereiro de 2010 (CDC, 

2010). No Brasil, a VPC10 entrou em 2010 no Programa Nacional de Imunizações 

para vacinação infantil e foi gradativamente incluída nas mais diferentes regiões do 

país (BRASIL, 2010). Já a VPC13 está disponível desde 2010 em clínicas de 

vacinação privadas e substituiu a VPC7, que era comercializada desde 2001. 

Desde a implementação da VPC10 no Brasil em 2010, as recomendações do 

manual de normas e procedimentos para vacinação do Ministério da Saúde mudaram. 

Inicialmente, a VPC10 era administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo 
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de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 ano de 

idade. O reforço deveria ser feito entre 12 e 15 meses, preferencialmente aos 12 

meses, considerando-se o intervalo de 6 meses após o esquema básico. O reforço 

era dado com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose em crianças que 

iniciavam o esquema básico após 6 meses de idade. Em crianças entre 12 e 23 meses 

de idade sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, indicava-se 

administrar uma única dose (BRASIL, 2014). 

Em 2015, o Ministério da Saúde publicou uma nota informativa (no 149-

2015/CGPNI/DEVIT/SVS/MS), informando a mudança no esquema vacinal da VPC10 

de três doses primárias com 1 reforço (3+1) para duas doses primárias seguidas de 

um reforço (2+1) a partir do ano seguinte. Foi adotado, a partir de 2016, o esquema 

básico de duas doses, aos 2 e 4 meses de idade, com reforço preferencialmente aos 

12 meses, podendo se estender até os 4 anos de idade. No caso de crianças de 12 

meses a 4 anos não vacinadas, deve-se administrar dose única (BRASIL, 2015). Essa 

alteração foi baseada em estudos que demonstraram eficácias similares de ambos os 

esquemas vacinais (WHITNEY et al., 2014) e representa uma grande economia, 

devido ao alto custo de produção de vacinas conjugadas. 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e a Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) recomendam a vacinação de pessoas 

com idade ≥ 60 anos com as vacinas VPC13 e VPP23 no seguinte esquema: 

• Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23, seis a 

doze meses depois e uma segunda dose de VPP23 após cinco anos.  

• Para aqueles que já receberam a VPP23, recomenda-se um intervalo de 

um ano para a aplicação de VPC13 e de cinco anos para a aplicação da segunda dose 

de VPP23, com intervalo mínimo de dois meses entre as duas. 

• Para os que já receberam duas doses de VPP23, recomenda-se uma 

dose de VPC13, com intervalo mínimo de um ano após a última dose de VPP23. Se 

a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes dos 65 anos, recomenda-se uma terceira 

dose depois dessa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose (SBGG, 

SBIm, 2016). 
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1.6 Epidemiologia 

 

Streptococcus pneumoniae possui uma alta taxa de morbidade e mortalidade 

em todo o mundo. A cada ano, o pneumococo causa 15 milhões de casos de doenças 

graves, que levam a morte cerca de 1 milhão de crianças (WALKER et al., 2013). 

Cerca de 15 a 30% dos casos de pneumonia pneumocócica estão associados à 

bacteremia, o que é conhecido como pneumonia bacterêmica ou invasiva. Na América 

Latina, a pneumonia está entre as principais causas de hospitalização e morte em 

crianças menores de 5 anos e em idosos. A meningite bacteriana é menos comum 

que a pneumonia, mas apresenta maior risco de sequelas e morte (OPAS, 2010). 

Antes das VPCs serem introduzidas, os sorotipos prevalentes causando 

doenças e encontrados colonizando a nasofaringe de crianças pertenciam aos 

sorotipos que foram introduzidos nas vacinas. Na era após a introdução das VPCs, 

estudos têm relatado que a transmissão de sorotipos vacinais está diminuindo, 

enquanto que os tipos não incluídos nas vacinas são cada vez mais detectados em 

colonização e infecções invasivas (SIMELL et al., 2012; SAKAI et al., 2015). 

As taxas de ocorrência das infecções pneumocócicas são elevadas em todo o 

mundo, particularmente entre crianças abaixo de 2 anos de idade e em adultos de 

idade mais avançada, assim como em determinados grupos de risco, tais como os 

portadores do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida e pacientes com 

câncer (O’BRIEN et al., 2009). Dentre os pacientes imunocomprometidos, aqueles 

considerados como grupo de risco para DPI são os indivíduos com imunodeficiência 

primária ou congênita, imunodeficiência secundária, pessoas transplantadas 

(transplante de medula óssea, células tronco ou órgãos), com doenças neoplásicas, 

asplenia ou disfunção do baço, anemia falciforme, imunossupressão iatrogênica, 

aberrações cromossômicas e doença nefrótica. Já entre indivíduos que estão doentes, 

porém imunocompetentes, considera-se grupo de risco para DPI pessoas com 

doenças cardíacas crônicas, doença hepática crônica, doenças respiratórias crônicas 

como a fibrose cística, doença pulmonar crônica/displasia broncopulmonar, asma 

crônica ou grave, infecções pulmonares contínuas, malformações do sistema nervoso 

central, fístulas, destinatários de implante coclear, doenças metabólicas como a 

diabetes, doença celíaca, enfermeiros que cuidam de residentes do lar e tabagistas 

(ROSE et al., 2013). 
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As DPIs são responsáveis por 11% das mortes de crianças ≤ 5 anos no mundo, 

sobretudo em países de renda baixa e média-baixa (O’BRIEN et al., 2009). Até o início 

dos anos 2000, as doenças pneumocócicas eram a principal causa de mortes 

evitáveis por vacinação, principalmente devido à PAC (CDC, 2006). Globalmente, 

pneumonia e diarreia estão entre as principais causas de mortalidade infantil. Juntas, 

essas doenças representam 29% de todas as mortes de crianças, causando a perda 

de mais de 2 milhões de vidas jovens a cada ano. Em 2010, o número de mortes 

infantis por pneumonia e diarreia foi quase igual ao número de óbitos infantis por todas 

as outras causas após o período neonatal, ou seja, quase tantas crianças morreram 

de pneumonia e diarreia como da síndrome da imunodeficiência adquirida, malária, 

sarampo, meningite e todas as outras condições pós-neonatais combinadas (WHO; 

UNICEF, 2013). 

Segundos dados da OMS, em 2015, a pneumonia, cujo patógeno mais comum 

é o pneumococo, representou 16% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos 

de idade, tendo sido responsável pelo óbito de 920.136 crianças no mundo inteiro 

(disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/, acesso em 06 

de agosto de 2017). A pneumonia tem também grande impacto na população adulta, 

sobretudo os idosos. Nos EUA, os pneumococos são responsáveis por 30% das PACs 

em indivíduos adultos e por 400.000 hospitalizações por ano. A incidência de PAC em 

adultos entre 65 e 79 anos é de 63 casos por 100.000 e aumenta para 164,3 casos 

por 100.000 adultos no grupo etário acima de 80 anos (JAIN et al., 2015) A pneumonia 

pneumocócica é uma frequente complicação em pessoas com doenças pulmonares 

crônicas como a asma, obstrução crônica dos pulmões, bronquiectasia, doença 

pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar associada ou não a cor pulmonale e 

sarcoidose (MIRSAEIDI et al., 2014).  

Desde 1993, o Brasil participa de uma rede latinoamericana de laboratórios que 

realiza vigilância passiva de patógenos causadores de pneumonia bacteriana e 

meningite, o sistema regional de vigilância (projeto SIREVA II). Nessa rede, as 

amostras de S. pneumoniae têm seu sorotipo identificado e são testadas quanto à 

suscetibilidade aos antimicrobianos. No Brasil, essa rede envolve o LACEN 

(Laboratório Central de Saúde Pública) de vários estados. Além disso, o Brasil possui 

um sistema nacional de vigilância de meningites bem estabelecido (DOMINGUES et 

al., 2014). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/
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A distribuição dos sorotipos varia de acordo com o país, idade do paciente e 

manifestação clínica. Dados do projeto SIREVA II revelaram que, em 2010, antes da 

introdução da VPCs para uso rotineiro em países da América Latina, os sorotipos 

prevalentes associados a DPI em crianças menores de 5 anos de idade eram 14, 6B, 

19A, 1, 23F, 6A e 19F, sendo responsáveis por aproximadamente 60% destas 

doenças (OPAS, 2011). Porém, a incidência de DPI assim como a prevalência dos 

sorotipos envolvidos nesses processos podem não só variar de acordo com as 

diferentes áreas geográficas, como também modificar-se ao longo do tempo em 

resposta à pressão seletiva causada por diferentes fatores. Um dos fatores que pode 

ser visto como importante nessa pressão seletiva é o advento das vacinas conjugadas 

(FEIKIN; KLUGMAN, 2002). 

Os sorotipos mais comumente associados a resistência aos antimicrobianos 

antes da introdução da VPC10 de forma universal no Brasil, como o sorotipo 14 e os 

sorogrupos 6, 19 e 23, também estavam entre os prevalentes em relação à 

colonização nasofaríngea (FRANCO et al., 2010; NEVES et al., 2013). Tais sorotipos 

também são representados por alguns dos mais bem-sucedidos clones de 

disseminação mundial de pneumococo, os chamados clones internacionais descritos 

pelo PMEN (Pneumococcal Molecular Epidemiology Network; 

http://www.pneumogen.net/pmen/; McGEE et al., 2002). 

Streptococcus pneumoniae é a segunda maior causa de meningite bacteriana 

no país. Crianças de até 2 anos de idade são as mais acometidas por meningite 

pneumocócica. Cerca de 30% dos pneumococos isolados de meningite no Brasil são 

de bactérias não suscetíveis a penicilina (BRASIL, 2016). Um estudo realizado na 

macrorregião de São Paulo com 796 pacientes com DPI, cujas amostras foram 

enviadas para o Instituto Adolfo Lutz durante o período de 1988 até 2013, mostrou a 

prevalência de pneumococos isolados de homens (58,9%), pessoas com 20 a 60 anos 

(32,2%), isoladas entre 2003 e 2010 (60,2%). Meningite (45,7%) e pneumonia (45%) 

foram as doenças pneumocócicas mais comuns. Em 2010, os sorotipos 3, 19F, 1, 

23F, 6A e 6B foram os mais frequentes, enquanto os sorotipos 3, 12F, 14, 6A, 18C, 8 

e 6B foram mais comuns após a introdução do PCV10 (MEDEIROS et al., 2017). 

Na Europa, a vacina conjugada contra o pneumococo foi introduzida em 

diferentes momentos e para grupos-alvo distintos. A introdução da VPC7 nos 

programas de vacinação infantil diminuiu significativamente a incidência de DPI 
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causada pelos sorotipos vacinais, porém houve um aumento de sorotipos não vacinais 

tais como o 19A, 1 e 7F (HTAR et al., 2015).  

Nos países da Europa ocidental, há uma variação quanto ao tipo de vacina que 

é disponibilizada para a população. Há países como França, Noruega, Reino Unido e 

Suíça que disponibilizam atualmente apenas a VPC13 em seus programas de 

imunizações. Nestes países, após a introdução da VPC7, os seguintes sorotipos 

passaram a ser os mais encontrados causando infecções pneumocócicas: França 

(19A, 3 e 7F), Noruega (7F, 19A e 3), Suíça (3, 19A e 7F) e Reino Unido (19A, 3, 7F). 

Após a substituição da VPC7 pela VPC13 entre 2010 e 2011, esses países passaram 

a ter os seguintes sorotipos causando maiores taxas de DPIs: 24F, 12F, 15B/C 

(França em 2012); 1 e 15B/C (Noruega em 2012); 3, 23 (exceto 23F) e 19F (Suiça em 

2012) e 24F, 22F e 33F (Reino Unido entre 2013 e 2014) (HTAR et al., 2015). 

 Outros países disponibilizaram a VPC10 apenas. Na Áustria, a VPC10 se 

tornou disponível em 2010 e, no ano de 2013, os sorotipos mais frequentes eram 3, 

14 e 19A. Na Finlândia, a VPC10 foi introduzida em 2010 e, em 2014, os sorotipos 

mais comuns eram 3, 22F e 19A. A Alemanha dispõe da VPC10 e da VPC13 e os 

principais sorotipos que causaram doenças pneumocócicas neste país entre os anos 

de 2012 e 1013 eram 8, 7F e 19A (HTAR et al., 2015).   

Na Holanda, a VPC10 foi introduzida em 2011 e, no ano de 2013, os sorotipos 

mais comuns eram 8, 7F e 19A. Observou-se, ainda, um aumento da incidência de 

DPI em mulheres de meia idade após 2 a 4 anos da introdução VPC7 em 2006, 

principalmente devido à emergência do sorotipo 1, o que não foi observado em 

homens na mesma faixa etária. Em 2011, a VPC10 foi então introduzida, protegendo 

a população pediátrica e, indiretamente, a população adulta não vacinada contra o 

sorotipo 1, em decorrência da imunidade de rebanho (VAN MENS et al., 2014). 

 

1.7 Pesquisa de portador 

 

Como S. pneumoniae pode fazer parte da microbiota normal do trato respiratório 

superior humano e a colonização constitui importante etapa para o desenvolvimento 

das doenças pneumocócicas, estudos de colonização ajudam a determinar os 

sorotipos circulantes na população e, consequentemente, aqueles com potencial de 

causar doença. A dificuldade e baixa frequência de isolamento de pneumococos a 

partir de espécimes clínicos também fez com que estudos de colonização se 
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tornassem importantes ferramentas de avaliação do impacto das vacinas conjugadas, 

sobretudo relacionadas ao fenômeno de substituição de sorotipos e emergência de 

sorotipos e clones resistentes aos antimicrobianos. A colonização pode ser por um 

único sorotipo ou múltipla, quando o indivíduo se encontra co-colonizado por mais de 

um sorotipo (SIGURDSSON et al., 2017; VARGHESE et al., 2017). 

Segundo recomendações da OMS, para análise da colonização por S. 

pneumoniae deve ser feita a coleta de nasofaringe para crianças com menos de 6 

anos de idade. Em adultos, deve-se coletar amostras de nasofaringe e orofaringe, 

mas em caso de coleta de um único sítio, deve ser dada a preferência a nasofaringe 

(SATZKE et al., 2013). Entretanto, um estudo realizado pelo nosso grupo, no qual foi 

avaliada a presença de pneumococos em três sítios (nasofaringe, orofaringe e sulco 

gengival) de 265 pacientes adultos, mostrou que a frequência de isolamento de 

pneumococo na orofaringe (n=17; 6,4%) foi superior à da nasofaringe (n=2; 0,8%) e 

do sulco gengival (1; 1.5%) (LOMARDO, 2017). 

O método recomendado para isolamento do pneumococo consiste na 

semeadura do espécime coletado com auxílio de um “swab” em ágar sangue contendo 

gentamicina a 2,5-5,0 µg/mL (SATZKE et al., 2013). Entretanto, Carvalho et al. (2010) 

testaram diferentes abordagens e observaram que uma etapa prévia de 

enriquecimento em caldo contendo soro de coelho e extrato de leveduras por 6h com 

posterior semeadura em meio ágar sangue poderia aumentar o rendimento do 

isolamento do microrganismo, podendo, inclusive, ser utilizado para analisar 

espécimes congelados por longos períodos a -80ºC ou temperaturas inferiores. O 

crescimento por até 6h em caldo de enriquecimento favoreceria o posterior isolamento 

de S. pneumoniae no meio de cultura sólido, uma vez que esta espécie se multiplica, 

normalmente, em uma taxa mais rápida que outras espécies. 

Recentemente, nosso grupo revisitou uma coleção de espécimes 

nasofaríngeos coletados de crianças após 2 anos de congelamento e não observou 

diferenças significativas entre o isolamento direto em ágar sague contendo 5,0 µg/mL 

de gentamicina e o isolamento em ágar sangue sem gentamicina, mas propôs que a 

combinação das duas metodologias poderia aumentar o rendimento do isolamento de 

pneumococo a partir de cultura (RODRIGUES et al., 2017) 

O impacto direto e indireto de uma vacina pode ser determinado pela redução 

dos sorotipos vacinais que causam doença invasiva. Métodos de cultura permitem o 

isolamento e caracterização das amostras, mas são menos sensíveis que métodos 
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moleculares (RODRIGUES et al., 2017). O primeiro método molecular recomendado 

pelo CDC para a dedução dos sorotipos de S. pneumoniae foi a PCR multiplex 

sequencial (PAI et al., 2006), que passou a ser empregada em estudos de 

colonização. A principal vantagem da PCR multiplex sequencial em amostras isoladas 

de nasofaringe é que aumenta a detecção de múltiplos sorotipos. No entanto, o 

emprego desta técnica de forma direta no espécime clínico, sem isolamento prévio do 

pneumococo não é recomendado atualmente, pois alguns iniciadores que 

reconhecem sequências genéticas de determinados sorotipos de S. pneumoniae 

podem reagir de forma cruzada com outros estreptococos alfa-hemolíticos, tais como 

Streptococcus oralis, Streptococcus mitis e Streptococcus parasanguinis e S. 

pseudopneumoniae. Isto inclui os sorotipos 1, 2, 4, 7F/A, 9N/L, 10A, 10F/C/33C, 13, 

17F, 18C/A/B/F, 22F/22A, 39, 5, 15A/15F, 33F/33A/37 e 12F(12A/12B/44/46) 

(CARVALHO et al., 2013; VARGHESE et al., 2017). Assim, a reação cruzada entre os 

sorotipos pneumocócicos e outras espécies de estreptococos comensais torna o 

estudo da colonização nasofaríngea desafiador se empregadas apenas técnicas 

moleculares. 

Os extremos de idade constituem um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de DPI, mas essas doenças podem afetar indivíduos de todas as 

faixas etárias. Entretanto, existe uma escassez de dados sobre a colonização 

pneumocócica em adultos, sobretudo no Brasil, já que crianças < 6 anos de idade são 

consideradas o principal reservatório de pneumococos. Desse modo, é importante 

identificar os sorotipos que circulam na população humana de uma forma ampla, não 

apenas em crianças, que são o alvo principal das campanhas nacionais de imunização 

contra o pneumococo, até mesmo para avaliar o impacto indireto do uso das VPCs na 

população não vacinada, ou seja, o efeito rebanho, ou a necessidade de vacinação 

de indivíduos de outras faixas etárias. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a colonização das vias aéreas superiores por Streptococcus pneumoniae 

em crianças e adultos assistidos em instituições de saúde de Niterói/RJ após o uso 

universal das vacinas pneumocócicas conjugadas no Brasil, sobretudo a VPC10. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar a taxa de colonização nasofaríngea em crianças assistidas em 

duas clínicas pediátricas privadas e uma clínica pública de Niterói em 2014; 

• Determinar a taxa de colonização orofaríngea em adultos moradores de um 

aglomerado subnormal (AGSN) assistidos em uma clínica pública de Niterói em 2016; 

• Comparar diferentes metodologias para isolamento/detecção do 

pneumococo em adultos; 

• Determinar os tipos capsulares das amostras de S. pneumoniae; 

• Determinar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos das amostras de 

S. pneumoniae isoladas pelos métodos de cultura; 

• Investigar a presença de genes envolvidos na expressão de resistência aos 

macrolídeos em amostras resistentes à eritromicina; 

• Avaliar características demográficas, clínicas e/ou socioeconômicas 

potencialmente associadas a colonização pneumocócica nas populações pediátrica e 

adulta estudadas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Ocorreram dois recrutamentos para a obtenção das amostras. No primeiro, 

foram selecionadas crianças com idade inferior a 6 anos e, no segundo, adultos com 

idade igual ou superior a 18 anos.  

O primeiro recrutamento ocorreu no período de setembro a dezembro de 2014, 

quando 573 crianças assistidas em duas clínicas pediátricas privadas (n= 286) e uma 

pública (n= 287) de Niterói/RJ foram incluídas no estudo. O tamanho amostral (cerca 

de 300 crianças por tipo de clínica) foi baseado em uma estimativa calculada para 

comparação de colonização por cocos Gram positivos (Staphylococcus aureus e 

Streptococcus beta-hemolíticos) em populações atendidas em clínicas púbicas e 

privadas no Brasil (MARLOW et al., 2016).  

Para o recrutamento de crianças, o único critério de exclusão foi a recusa do 

responsável pela permanência da criança no estudo. Para a pesquisa de S. 

pneumoniae, foram coletadas, com auxílio de “swabs” estéreis, amostras de secreção 

de nasofaringe dessas crianças. Os “swabs” foram transportados até o Laboratório de 

Apoio Biotecnológico (Instituto de Microbiologia, UFRJ) em criotubos contendo 1,0 mL 

de meio de transporte STGG (2% leite desnatado em pó, 3% triptona, 0,5% glicose e 

10% glicerol), onde se encontram armazenados a -196ºC em tanques de nitrogênio 

líquido. Estas amostras foram denominadas com a sigla PCV. 

O segundo recrutamento de participantes ocorreu no período de outubro a 

dezembro de 2016, quando foram incluídos no estudo 385 adultos assistidos em um 

Posto de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF), que atende a população de 

um AGSN em Charitas, Niterói/RJ, conhecido como Morro do Preventório. A cidade 

de Niterói tem uma população estimada de aproximadamente 500.000 habitantes. 

Cerca de 380.000 indivíduos têm ≥ 18 anos e 16% (60.800) vivem em favelas. Com 

base nessas estimativas, o tamanho amostral é de pelo menos 382 participantes com 

intervalo de confiança de 95% (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm).  

Para o recrutamento de adultos, os critérios de exclusão foram: (i) apresentar 

doença crônica não controlada informada pelo paciente como, por exemplo, diabetes 

ou doença cardiovascular e (ii) recusa do indivíduo em permanecer no estudo. Foram 

coletadas, com auxílio de “swabs” estéreis, amostras de orofaringe, que foram 
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transportadas até o Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURA, Faculdade de 

Farmácia, UFF) em criotubos contendo 1,0 mL de meio de transporte STGG, onde se 

encontram armazenados a -80ºC. Estas amostras foram denominadas com a sigla 

PVD-P.  

A figura 1 indica as etapas de isolamento, identificação e determinação do tipo 

capsular das amostras obtidas nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma indicando as etapas de coleta, isolamento, identificação e 

determinação do tipo capsular de amostras obtidas de crianças e adultos de 

Niterói/RJ. Etapas distintas entre os processamentos das amostras obtidas de 

crianças e adultos estão sinalizadas em amarelo. 
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3.2 Isolamento/detecção das amostras bacterianas 

 

Para as amostras de crianças, foi utilizado o protocolo descrito por Carvalho et 

al. (2010) com modificações (RODRIGUES et al., 2017) para cultura pós-

enriquecimento (CE). Para amostras de adultos, três abordagens diferentes foram 

empregadas, sendo duas baseadas em cultura e uma baseada em PCR, todas 

precedidas por uma etapa de enriquecimento em caldo. Para os métodos de cultura, 

foi utilizado o método CE, idêntico ao empregado para amostras de crianças e um 

novo protocolo descrito aqui pela primeira vez combinando pré-enriquecimento e 

cultura em meio seletivo contendo gentamicina (CEG) na concentração indicada por 

Satzke et al. (2013). Os métodos são descritos a seguir. 

Com o auxílio de um vórtex, o material coletado da nasofaringe das crianças e 

da orofaringe de adultos foi homogeneizado no meio de transporte STGG e, em 

seguida, 200 L dessa solução foram transferidos para 2,0 mL de caldo Todd Hewitt 

suplementado (Acumedia, Neogen, EUA) contendo 0,5% de extrato de levedura e 0,4 

mL de soro de coelho (caldo de enriquecimento), com posterior incubação por 6h a 

35-37°C em atmosfera com 5% CO2. Em seguida, uma alíquota de 10 µL do 

crescimento em caldo de enriquecimento foi semeada em placa contendo ágar soja 

triptona (TSA, Acumedia, Neogem, EUA) com 5% de sangue de carneiro (cultura pós-

enriquecimento, CE) com posterior incubação a 35-37°C em atmosfera com 5% CO2 

por 18-24h. Para as amostras oriundas de adultos, uma nova alíquota de 10 µL do 

crescimento em caldo de enriquecimento também foi semeada em meio seletivo para 

isolamento de S. pneumoniae, o ágar sangue de carneiro suplementado com 5,0 

µg/mL de gentamicina (cultura com gentamicina pós-enriquecimento, CGE). O terceiro 

método (DNAt-lytA) empregado para detecção de pneumococo em adultos avaliou a 

presença de S. pneumoniae direto do caldo de enriquecimento a partir do DNA total e 

será descrito nos itens 3.4 e 3.5. 

 

3.3 Identificação fenotípica 

 

Todas as amostras foram identificadas pela observação da alfa-hemólise com 

ou sem presença de depressão central na colônia, teste de sensibilidade à optoquina 

e bile-solubilidade. Colônias com características diferentes quando provenientes do 

mesmo espécime (paciente) foram isoladas e identificadas separadamente. 
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3.3.1 Teste de susceptibilidade a optoquina 

 

Foi preparada uma suspensão da amostra bacteriana a partir de um 

crescimento de 24h em ágar sangue de carneiro em solução de NaCl (VETEC, 

Química Fina LTDA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) a 0,85% estéril, sendo a suspensão 

final correspondente a 0,5 de turvação na escala de McFarland. A suspensão foi 

semeada com alça estéril sobre uma placa de ágar sangue de carneiro 5% de forma 

a se obter crescimento confluente.  

Posteriormente, foi depositado um disco de optoquina de 5 µg (CECON, Centro 

de Controle e Produtos para Diagnóstico LTDA, São Paulo, SP, Brasil) na superfície 

do meio, com o auxílio de uma pinça, seguido de incubação em atmosfera contendo 

5% de CO2 a 36±1ºC por 24h. Após a incubação, foi feita a leitura do halo de inibição 

do crescimento bacteriano. A presença de halo ≥ 14 mm indica que o microrganismo 

é sensível à optoquina, característico de S. pneumoniae (BRASIL, 2004; MURRAY et 

al., 2003). Foi usada como controle positivo a cepa de S. pneumoniae ATCC 49619. 

 

3.3.2 Teste de bile solubilidade 

 

Foi preparada uma suspensão da amostra bacteriana correspondente a 2 de 

turvação na escala de McFarland a partir de um crescimento recente em ágar sangue 

em solução de NaCl a 0,85% estéril (BRASIL, 2004; MURRAY et al., 2003). Para o 

teste, foram utilizados dois tubos de ensaio com transparência adequada para 

observar a presença de suspensão bacteriana, um tubo controle e um tubo teste. 

Ambos os tubos receberam 500 µL de suspensão bacteriana. Em seguida, ao tubo 

teste foram adicionados 500 µL de solução de desoxicolato de sódio (Sigma Aldrich 

Co., St. Louis. MO, EUA) a 2%. As amostras foram então homogeneizadas em vortex, 

sendo então realizada a leitura imediata e em até 2h de incubação a 36±1ºC. Se a 

suspensão do tubo teste voltar a ficar límpida, o teste é considerado positivo, o que é 

característico de S. pneumoniae. Foi usada como controle positivo a cepa de S. 

pneumoniae ATCC 49619. 
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3.4 Obtenção de DNA 

 

Para obtenção do DNA das amostras isoladas por cultura, foi utilizado o 

protocolo descrito por Rodrigues et al. (2017). As amostras bacterianas em estoque 

foram reativadas em ágar sangue de carneiro e incubadas a 36±1ºC por 18-24h. Após 

esse período, algumas colônias foram suspensas em 300 µL de solução TE (10 mM 

Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0) de modo a obter turvação equivalente a escala 1 de 

McFarland. O DNA foi obtido por meio da lise bacteriana por fervura (100ºC durante 

10 min), com subsequente centrifugação por 1 min a 3.000 rpm e congelamento do 

sobrenadante a -20ºC até o uso. 

As amostras de orofaringe obtidas de adultos também foram submetidas à 

obtenção de DNA sem isolamento do microrganismo, sendo chamadas de DNA total 

(DNAt). Nesse caso, também foi utilizado o protocolo descrito por Rodrigues et al. 

(2017) com modificações. Foram semeados 200 µL da amostra armazenada em 

STGG em 2,0 mL de caldo de enriquecimento. Após incubação por 6h a 35-37°C em 

atmosfera com 5% CO2, 2,0 mL do crescimento em caldo de enriquecimento foram 

homogeneizados, transferidos para microtubos e centrifugados a 12.000 rpm por 10 

min.  Em seguida, foram feitas duas etapas de lavagem com 1,0 mL de salina a 0,85% 

estéril e centrifugação a 12.000 rpm por 10 min. Posteriormente, o sedimento foi 

suspenso em 300 µL de tampão TE e o DNA foi obtido por meio da lise bacteriana por 

fervura (100ºC durante 10 min), com subsequente centrifugação por 1 min a 3.000 

rpm e congelamento do sobrenadante a -20ºC até o uso. 

 

3.5 Identificação molecular por PCR para o gene lytA 

 

Todas amostras isoladas por métodos de cultura foram submetidas à técnica 

de PCR para detecção do gene lytA empregando iniciadores descritos por Andrade et 

al. (2010) para confirmar a sua identificação. Para as amostras isoladas de adultos, 

foi realizada também para a detecção de S. pneumoniae direto do caldo de 

enriquecimento a partir do DNA total (DNAt-lytA). 

O ensaio de PCR foi realizado em volume final de 25 μL, contendo 2,5 μL da 

preparação de DNA, 0,5 μM de cada iniciador (lytA-f 5’-

CAACCGTACAGAATGAAGCGG-3’ e lytA-r 5’-TTATTCGTGCAATACTCGT GCG-3’), 

0,2 mM de cada deoxinucleotídeo trifosfato (dATP, dGTP, dCTP e dTTP), 1 U de Taq 
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DNA polimerase, tampão 1X e 1,5 mM de MgCl2 (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, EUA). A amplificação em termociclador (Veriti 96-Well Thermal Cycler; 

Applied Biosystems, Marsiling Estate Road 3, Cingapura) consistiu nas seguintes 

etapas: 94ºC durante 10 min seguido de 30 ciclos a 94ºC durante 1 min, 55ºC durante 

1 min e 72ºC durante 2 min. Os amplicons foram analisados por eletroforese em gel 

de agarose a 1%, em tampão TBE (Tris base 0,89M, Ácido Bórico 0,45M, EDTA 1mM, 

pH 8,4) e visualizados sob luz UV após coloração com brometo de etídio (0,5 mg/mL) 

por 20 min. Como marcador de tamanho molecular, foi usado o padrão de 100 pb 

(Thermo Fisher Scientific Inc.). Foi usada como controle positivo a cepa de S. 

pneumoniae ATCC 49619. 

 

3.6 Determinação dos tipos capsulares de S. pneumoniae  

 

3.6.1 PCR Multiplex Sequencial 

 

As amostras de S. pneumoniae isoladas por métodos de cultura de crianças e 

adultos foram submetidas a ensaios de PCR multiplex sequencial para a determinação 

dos tipos capsulares, conforme as recomendações do CDC (2014). Os reagentes 

empregados em todos os ensaios de PCR foram obtidos do mesmo fabricante 

(Thermo Fisher Scientific Inc.), bem como todas as reações de amplificação foram 

realizadas no termociclador Veriti (Applied Biosystems). 

Os ensaios de PCR foram realizados em volume final de 25 μL, contendo 2,5 

μL da preparação de DNA, concentrações específicas dos oligonucleotídeos 

iniciadores (tabela 1), 0,2 mM de cada deoxinucleotídeo trifosfato (dATP, dGTP, dCTP 

e dTTP), 1,0 U de Taq DNA polimerase, tampão 1X e 1,5 mM de MgCl2. Foram 

realizadas oito reações, sendo cada uma delas compostas por um conjunto de 

iniciadores sorogrupo/sorotipo específicos, além do controle interno de identificação 

pneumocócica cpsA. Para diferenciar os sorotipos 6C/D dos demais sorotipos 

pertencentes ao sorogrupo 6, foi utilizado um iniciador específico (reação 9). Para tal, 

foram utilizados 41 pares de iniciadores que detectam 67 dos mais de 90 sorotipos de 

pneumococo, conforme listagem abaixo: 

✓ Reação 1: cpsA, 14, 6A/B/C/D, 23F, 19 A e 9V/9A. 

✓ Reação 2: cpsA, 19F, 3, 15B/C, 18(18A/18B/18C/18F) e 7F. 

✓ Reação 3: cpsA, 1, 5, 9N/9L, 7F/7A e 16F. 
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✓ Reação 4: cpsA, 8, 2, 4, 20 e 22F/ 22A. 

✓ Reação 5: cpsA, 7C/7B/40, 12F (12A/44/46), 11A/11D, 10A e 23A. 

✓ Reação 6: cpsA, 21, 33F/47F, 15A/F, 35F/33A/37 e 13. 

✓ Reação 7: cpsA, 39, 23B, 35A/35C/42, 38/25F e 35B. 

✓ Reação 8: cpsA, 24(24A/24B/24F), 10F/10C/33C, 34, 31 e 19F var. 

✓ Reação 9: cpsA, 6C/D e 6A/6B/6C/6D. 

A reação de amplificação consistiu em uma etapa de 5 min a 95oC, seguido por 

35 ciclos de 30s a 94ºC, 90s a 54ºC e 60s a 72ºC, além de uma etapa final de extensão 

de 10 min a 72ºC. Os amplicons foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

a 2%, em tampão TBE (Tris base 0,89M, Ácido Bórico 0,45M, EDTA 1mM, pH 8,4) e 

visualizados sob luz UV após coloração com brometo de etídio (0,5mg/ml) por 20 min. 

Como marcador de tamanho molecular, foi usado o padrão de 100 pb (Thermo Fisher 

Scientific Inc.). Como controle negativo foi utilizada a cepa Enterococcus faecium 

(E101 – isolada e identificada no laboratório). A cepa NHG27 foi usada como controle 

positivo para os genes cpsA e lytA. A tabela 1 mostra a sequência dos iniciadores 

empregados para a determinação dos tipos capsulares, a sua concentração e o 

tamanho esperado do amplicon. 
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Tabela 1. Sequência e concentração de iniciadores empregados para a determinação 

dos sorotipos capsulares de Streptococcus pneumoniae nas reações de PCR 

multiplex sequencial. 

 

Iniciador  Sequência 5’- 3’ Concentração Final (µM) Tamanho (pb) 
1-f 
1-r 

 CTC TAT AGA ATG GAG TAT ATA AAC TAT GGT TA 
CCA AAG AAA ATA CTA ACA TTA TCA CAA TAT TGG C 

0,3 280 

2-f 
2-r 

 TAT CCC AGT TCA ATA TTT CTC CAC TAC ACC 
ACA CAA AAT ATA GGC AGA GAG AGA CTA CT 

0,3 290 

3-f 
3-r 

 ATG GTG TGA TTT CTC CTA GAT TGG AAA GTA G 
CTT CTC CAA TTG CTT ACC AAG TGC AAT AAC G 

0,3 371 

4-f 
4-r 

 CTG TTA CTT GTT CTG GAC TCT CGA TAA TTG G 
GCC CAC TCC TGT TAA AAT CCT ACC CGC ATT G 

0,3 430 

5-f 
5-r 

 GCT CGA TAA ACA TAA TCA ATA TTT GAA AAA GTA TG 
ATA CCT ACA CAA CTT CTG ATT ATG CCT TTG TG 

0,3 362 

6A/B/C/D-f 
6A/B/C/D-r 

 AAT TTG TAT TTT ATT CAT GCC TAT ATC TGG 
TTA GCG GAG ATA ATT TAA AAT GAT GAC TA 

0,3 250 

6C-F 
6C-R 

 CAT TTT AGT GAA GTT GGC GGT GGA GTT 
AGC TTC GAA GCC CAT ACT CTT CAA TTA 

0,5 727 

7C/(7B/40)-f 
7C/(7B/40)-r 

 GAA CAT AGA TGT TGA GAC ATC TTT TGT AAT TTC 
CTATCTCAGTCATCTATTGTTAAAGTTTACGACGGGA 

0,3 260 

7F/A-f 
7F/A-r 

 TCC AAA CTA TTA CAG TGG GAA TTA CGG 
ATA GGA ATT GAG ATT GCC AAA GCG AC 

0,4 599 

8-f 
8-r 

 GAA GAA ACG AAA CTG TCA GAG CAT TTA CAT 
CTA TAG ATA CTA GTA GAG CTG TTC TAG TCT 

0,2 201 

9N/L-f 
9N/L-r 

 GAA CTG AAT AAG TCA GAT TTA ATC AGC 
ACC AAG ATC TGA CGG GCT AAT CAA T 

0,5 516 

9V/A-f 
9V/A-r 

 GGG TTC AAA G TC AGA CAG TG A ATC TTA A 
CCA TGA ATG A AA TCA ACA TT G TCA GTA GC 

0,5 816 

10A- f 
10A-r 

 GGT GTA GAT TTA CCA TTA GTG TCG GCA GAC 
GAA TTT CTT CTT TAA GAT TCG GAT ATT TCT C 

0,5 628 

10F/10C/33C-f 
10F/10C/33C-r 

 GGA GTT TAT CGG TAG TGC TCA TTT TAG CA 
CTA ACA AAT TCG CAA CAC GAG GCA ACA 

0,3 248 

11A/D-f 
11A/D-r 

 GGA CAT GTT CAG GTG ATT TCC CAA TAT AGT G 
GAT TAT GAG TGT AAT TTA TTC CAA CTT CTC CC 

0,3 463 

12F/(12A/44/46)-f 
12F/(12A/44/46)r 

 GCA ACA AAC GGC GTG AAA GTA GTT G 
CAA GAT GAA TAT CAC TAC CAA TAA CAA AAC 

0,5 376 

14-f 
14-r 

 GAA ATG TTA CTT GGC GCA GGT GTC AGA ATT 
GCC AAT ACT TCT TAG TCT CTC AGA TGA AT 

0,3 189 

13-f 
13-r 

 TAC TAA GGT AAT CTC TGG AAA TCG AAA GG 
CTC ATG CAT TTT ATT AAC CG C TTT TTG TTC 

0,4 655 

15A/15F-f 
15A/15F-r 

 ATT AGT ACA GCT GCT GGA ATA TCT CTT C 
GAT CTA GTG AAC GTA CTA TTC CAA AC 

0,3 434 

15B/C-f 
15B/C-r 

 TTG GAA TTT TTT AAT TAG TGG CTT ACC TA 
CAT CCG CTT ATT AAT TGA AGT AAT CTG AAC C 

0,3 496 

16F-f 
16F-r 

 GAA TTT TTC AGG CGT GGG TGT TAA AAG 
CAG CAT ATA GCA CCG CTA AGC AAA TA 

0,4 717 

17F-f 
17F-r 

 TTC GTG ATG ATA ATT CCA ATG ATC AAA CAA GAG 
GAT GTA ACA AAT TTG TAG CGA CTA AGG TCT GC 

0,5 693 

18A/B/C/F-f 
18A/B/C/F–r 

 CTT AAT AGC TCT CAT TAT TCT TTT TTT AAG CC 
TTA TCT GTA AAC CAT ATC AGC ATC TGA AAC 

0,3 573 

19A-f 
19A-r 

 GAG AGA TTC ATA ATC TTG CAC TTA GCC A 
CAT AAT AGC TAC AAA TGA CTC ATC GCC 

O,3 566 

19F-f 
19F-r 

 GTT AAG ATT GCT GAT CGA TTA ATT GAT ATC C 
GTA ATA TGT CTT TAG GGC GTT TAT GGC GAT AG 

0,5 304 

19F var-f 
19F var- r 

 GAC AAT TCT GGT TGA CTT GTT GAT TTT G 
CTA CCA AAT ACC TCA CCA GCT TCC 

0,5 585 

20-f 
20-r 

 GAG CAA GAG TTT TTC ACC TGA CAG CGA GAA G 
CTA AAT TCC TGT AAT TTA GCT AAA ACT CTT ATC 

0,3 514 

21-f 
21-r 

 CTA TGG TTA TTT CAA CTC AAT CGT CAC C 
GGC AAA CTC AGA CAT AGT ATA GCA TAG 

0,2 514 

22F/A-f 
22F/A-r 

 GAG TAT AGC CAG ATT ATG GCA GTT TTA TTG TC 
CTC CAG CAC TTG CGC TGG AAA CAA CAG ACA AC 

0,5 643 

23A-f 
23A-r 

 TAT TCT AGC AAG TGA CGA AGA TGC G 
CCA ACA TGC TTA AAA ACG CTG CTT TAC 

0,5 722 

23B-f 
23B-r 

 CCA CAA TTA G CG CTA TAT TCA TTC AAT CG 
GTC CAC GCT GAA TAA AAT GAA GCT CCG 

0,2 199 

33F/47F-f 
33F/47F-r 

 GAA GGC AAT CAA TGT GAT TGT GTC GCG 
CTT CAA AAT GAA GAT TAT AGT ACC CTT CTA C 

0,3 338 

23F-f a 
23F-r 

 GTA ACA GTT GCT GTA GAG GGA ATT GGC TTT TC 
CAC AAC ACC TAA CAC TCG ATG GCT ATA TGA TTC 

0,5 384 

24(24A/ 24B/24F)-f 
24(24A/24B/24F)-r 

 GCT CCC TGC TAT TGT AAT CTT TAA AGA G 
GTG TCT TTT ATT GAC TTT ATC ATA GGT CGG 

0,2 99 

31-f 
31-r 

 GGA AGT TTT CAA GGA TAT GAT AGT GGT GGT GC 
CCG AAT AAT ATA TTC AAT ATA TTC CTA CTC 

0,3 701 

34-f 
34-r 

 GCT TTT GTA AGA GGA GAT TAT TTT CAC CCA AC 
CAA TCC GAC TAA GTC TTC AGT AAA AAA CTT TAC 

0,3 408 

35A/35C/42-f 
35A/35C/42-r 

 ATT ACG ACT CCT TAT GTG ACG CGC ATA 
CCA ATC CCA AGA TAT ATG CAA CTA GGT T 

0,3 280 

35B-f 
35B-r 

 GAT AAG TCT GTT GTG GAG ACT TAA AAA GAA TG 
CTT TCC AGA TAA TTA CAG GTA TTC CTG AAG CAA G 

0,5 677 

35F/33A/37F-f 
35F/33A/37-r 

 GAA CAT AGT CGC TAT TGT ATT TTA TTT AAA GCA A 
GAC TAG GAG CAT TAT TCC TAG AGC GAG TAA ACC 

0,3 517 

38/25F-f 
38/25F-r 

 CGT TCT TTT ATC TCA CTG TAT AGT ATC TTT ATG 
ATG TTT GAA TTA AAG CTA ACG TAA CAA TCC 

0,3 574 

39-f 
39-r 

 TCA TTG TAT TAA CCC TAT GCT TTA TTG GTG 
GAG TAT CTC CAT TGT ATT GAA ATC TAC CAA 

0,2 98 

cpsA-f 
cpsA-r 

 GCA GTA CAG CAG TTT GTT GGA CTG ACC 
GAA TAT TTT CAT TAT CAG TCC CAG TC 

0,1 160 
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3.6.2 Sequenciamento do gene cpsB 

 

Essa técnica só foi aplicada a amostras isoladas de crianças. As amostras que 

amplificaram apenas o gene cpsA por PCR multiplex sequencial, mas não puderam 

ter seu tipo capsular determinado, ou que foram identificadas como pertencentes ao 

sorogrupo 6 foram submetidas ao sequenciamento do gene cpsB para dedução do 

tipo capsular. Foi seguido o protocolo descrito por Elberse et al. (2011) com 

modificações na sequência (Tabela 2) e na concentração dos iniciadores. A 

modificação nas sequências dos iniciadores foi a remoção da cauda 5’-M13, que 

originalmente foi usada para facilitar o sequenciamento usando um par de iniciadores 

M13. Sem essa cauda, usamos uma mistura dos iniciadores forward para o 

sequenciamento. Essa etapa foi realizada pelo Prof. Felipe Neves no Laboratório do 

Prof. Lee Riley na University of California, Berkeley, CA, EUA.  

 

Tabela 2. Sequências dos iniciadores usados para a amplificação e sequenciamento 

do gene cpsB em amostras de Streptococcus pneumoniae não tipificadas por PCR 

multiplex sequencial, adaptados de Elberse et al. (2011). 

Iniciador Sequência do oligonucleotídeo (5’ – 3’)  

CST_01-F CATTCGCATATCGTTTTTG  

CST_02-F CATTCTCACATTATTTTTGATGT  

CST_03-F CATTCGCACATCGTCTTTG  

CST_01-R CTGAGCTCTTTTTTTCATGA  

CST_02-R GTGAACTCGTTTCTTCATGA  

CST_03-R CCGAGCTCTCTTTTTCATAA 

CST_04-R CCGAGCTCTCTTTTTCATGA 

 

Os ensaios de PCR foram realizados em volume final de 25 μL contendo 2,5 

μL da preparação de DNA, 0,5 µM de cada iniciador, 0,2 mM de cada deoxinucleotídeo 

trifosfato (dATP, dGTP, dCTP e dTTP), 1,0 U de Taq DNA polimerase, tampão 1X e 

1,5 mM de MgCl2. A reação de amplificação consistiu em uma etapa de 15 min a 95oC, 

seguida por 40 ciclos de 20s a 95ºC, 30s a 51ºC e 30s a 72ºC, além de uma etapa 

final de extensão de 7 min a 72ºC. Os amplicons foram analisados por eletroforese 
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em gel de agarose a 2%, em tampão TBE (Tris base 0,89M, Ácido Bórico 0,45M, 

EDTA 1mM, pH 8,4) e visualizados sob luz UV após coloração com brometo de etídio 

(0,5 mg/ml) por 20 min. Como marcador de tamanho molecular, foi usado o padrão de 

100 pb (Thermo Fisher Scientific Inc.).  

Após a PCR, os amplicons foram enviados para sequenciamento no DNA 

Sequencing Facility da UC Berkeley. Em seguida, foi realizado um BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) com as sequências obtidas. O sorogrupo/sorotipo foi 

determinado se a identidade obtida com alguma sequência previamente depositada 

no GenBank foi ≥ 99,8%, o que indica divergência em no máximo um nucleotídeo. 

Amostras que não amplificaram o gene cpsB foram consideradas não-tipáveis (NT). 

 

3.6.3 Reação de Quellung 

 

Essa técnica só foi aplicada a amostras isoladas de crianças. Todas as 

amostras identificadas como pertencentes ao sorogrupo 6, tanto por PCR quanto pelo 

sequenciamento do gene cpsB, tiveram a determinação do sorotipo realizada por 

reação de Quellung no CDC, Atlanta, GA, EUA em colaboração com a Profa. Lúcia 

Martins Teixeira da UFRJ. 

 

3.7 Teste de susceptibilidade a antimicrobianos 

 

Os testes de difusão em ágar foram executados conforme as recomendações 

do CLSI (2016). Foram utilizados discos impregnados com os seguintes 

antimicrobianos: clindamicina (2μg), cloranfenicol (30μg), eritromicina (15μg), 

oxacilina (1μg), levofloxacina (5μg), rifampicina (5μg), sulfametoxazol-trimetoprim 

(23,75/1,25μg), tetraciclina (30μg), e vancomicina (30μg) (CECON). Foi usada como 

controle a cepa de S. pneumoniae ATCC 49619. As amostras cujos testes de difusão 

em ágar indicaram resistência à penicilina (que foi avaliada com o disco de oxacilina) 

foram submetidas a testes para a determinação das concentrações mínimas inibitórias 

(CMI) por Teste-E (AB Biodisk, Solsna, Suécia) para penicilina; para interpretação, 

utilizamos o critério para penicilina V oral (≤ 0,06 µg/mL - suscetível, 0,12-1 µg/mL - 

intermediário e ≥ 2 µg/mL - resistente). Da mesma forma, as amostras resistentes a 

eritromicina foram avaliadas por Teste-E (AB Biodisk) para eritromicina. Para 

determinar os diferentes fenótipos de resistência aos macrolídeos, as amostras 
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resistentes à eritromicina foram submetidas à técnica de duplo-disco, dispondo os 

discos de clindamicina e eritromicina a uma distância de 20 mm. Multirresistência foi 

definida como resistência a três ou mais classes de antimicrobianos (MAGIORAKOS 

et al., 2012) 

 

3.8 Investigação da presença de genes de resistência à eritromicina 

 

As amostras que apresentaram resistência à eritromicina foram submetidas à 

técnica de PCR para a investigação da presença dos genes erm(A), erm(B) e 

mef(A/E). Os sobrenadantes contendo o DNA das amostras foram submetidos a 

reações de amplificação, em misturas com volume final de 25 µl para cada uma das 

reações. As misturas das reações continham 0,2 mM de cada deoxinucleotídeo 

trifosfatado, 1,4 µM dos iniciadores, 0,5 U de Taq DNA polimerase, tampão 1X, 2,5 µl 

de DNA molde e 2,0 mM [para erm(B)] ou 4,0 mM [para os genes erm(A) e mef(A/E)] 

de MgCl2. As amplificações foram realizadas em termociclador em uma etapa inicial 

de 3 min a 93°C para desnaturação, seguidos de 35 ciclos a 93ºC por 1 min, 52°C por 

1 min e 72°C por 1 min. Para a extensão final, foi utilizada uma etapa de 72°C por 5 

min.  

Os amplicons foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1%. Os 

tamanhos esperados dos produtos para erm(A), erm(B) e mef(A/E) são de 206pb, 

640pb e 348pb, respectivamente. Foram utilizados os iniciadores recomendados por 

Sutcliff et al. (1996): para erm(A) (5`-GCATGACATAAACCTTCA-3` e 5`-AGG 

TTATAATGAAACAGA-3`), para erm(B) (5`-GAAAAGGTACTCAACCAAATA-3` e 5`-

AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC-3`) e para mef(A/E) (5`-AGTATCATTAATCACT 

AGTGC-3` e 5`-TTCTTCTGGTACTAAAAGTGG-3`). A amostra de S. pneumoniae 

NHG27 foi usada como controle positivo para o gene mef(A/E) e a amostra de 

Enterococcus faecium IE110 como controle positivo para os genes erm(A) e erm(B). 

 

3.9 Análise de dados 

 

As análises estatísticas do estudo de colonização nasofaríngea de crianças 

foram feitas com auxílio do software Stata Versão 14.1 (Statacorp, College Station, 

EUA) no laboratório do Prof. Lee Riley na UC Berkeley. Razões de chance não 
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ajustadas (do inglês, unadjusted odds ratio) para colonização pneumocócica foram 

estimadas usando regressão logística bivariada. Cinco crianças sem histórico de 

vacinação (todas das clínicas privadas) e 46 crianças imunizadas com outras vacinas 

que não a VPC10 (três na clínica pública e 43 nas clínicas privadas) foram excluídas 

das análises estatísticas. 

Para as análises estatísticas do estudo de colonização de adultos, foram 

considerados apenas os resultados obtidos com os métodos de cultura, devido à 

possível, porém rara, inespecificidade do gene lytA em detectar S. pneumoniae. 

Foram utilizadas ferramentas disponíveis na página eletrônica 

http://vassarstats.net/odds2x2.html/. Foram estimadas razões de chance não 

ajustadas para colonização pneumocócica usando tabelas de contingência 2x2. Níveis 

de significância estatística foram avaliados pelo método do Qui-quadrado (χ2) ou, 

quando indicado (qualquer valor menor que 5), pelo teste exato de Fisher para 

determinar fatores associados a colonização por S. pneumoniae.  

O Diagrama de Venn foi construído para análise combinatória de resultados 

das diferentes técnicas empregadas para determinar o estado de portador de 

pneumococos em adultos, com o auxílio da ferramenta disponível na página eletrônica 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/. 

 

3.10 Aspectos éticos 

 

O projeto que envolve as amostras oriundas de crianças do município de Niterói 

faz parte de um grande projeto intitulado “Disparidades em saúde e fatores de risco 

associados à infecção pelos principais patógenos bacterianos Gram positivos em 

crianças atendidas em clínicas pediátricas pública e privada” e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF sob o número CAAE 26823614.2.0000.5243. O 

projeto envolvendo pacientes adultos faz parte de um projeto intitulado “Análise do 

perfil de susceptibilidade, epidemiologia molecular e carga das doenças infecciosas 

agudas em populações vulneráveis com diabetes mellitus em Niterói, RJ, Brasil”, que 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF sob o número CAAE 

28876714.3.0000.5243. 

  

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Estudo de colonização de crianças 

 

4.1.1 População pediátrica estudada e isolamento/identificação das 

amostras 

 

Foram coletadas amostras de nasofaringe de 573 crianças com idade inferior a 

6 anos recrutadas em uma clínica pública (n = 287) e duas clínicas privadas (n = 286). 

A idade média foi de 1,4 anos (intervalo interquartil: 0,5 - 3,0 anos de idade) e em 

clínicas privadas foi menor (0,9 anos) do que na clínica pública (2,2 anos). Do total, 

282 (49,2%) crianças eram do sexo masculino e 291 (50,8%) eram do sexo feminino.  

No total, 505 crianças eram elegíveis (com idade ≥ 2 meses) para receber VPC 

no momento da coleta dos espécimes nasofaríngeos, mas os dados sobre a 

vacinação de cinco delas não estavam disponíveis. Oito (1,6%), 38 (7,6%) e 428 

(85,6%) das 499 crianças com idade ≥ 2 meses receberam pelo menos uma dose da 

VPC7, VPC13 e VPC10, respectivamente. Sete crianças receberam doses de vacinas 

diferentes: uma criança recebeu VPC7 e VPC10 e seis crianças receberam VPC10 e 

VPC13. A cobertura global das vacinas conjugadas entre a população pediátrica 

elegível analisada foi de 95%. 

Das 573 crianças, 131 (22,9%) eram portadoras do pneumococo. A prevalência 

de portadores foi de 25,4% (73/287) entre crianças assistidas na clínica pública e de 

20,3% (58/286) entre crianças assistidas nas clínicas privadas. Todas as 131 

amostras foram alfa-hemolíticas, sensíveis à ação da optoquina e solúveis em sais 

biliares. 

A tabela 3 mostra o perfil socioeconômico e as características do grupo de 

crianças estudadas quanto à sua colonização pneumocócica. As crianças sem 

histórico de vacinação e aquelas que receberam as vacinas VPC7 ou VPC13 foram 

excluídas das análises estatísticas. 
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Tabela 3. Características demográficas, clínicas e socioeconômicas de 522 crianças 

< 6 anos de idade recrutadas para a análise de colonização nasofaríngea por 

Streptococcus pneumoniae em Niterói, RJ entre setembro e dezembro de 2014. 

Crianças sem histórico de vacinação ou imunizadas com a VPC7 ou VPC13 foram 

excluídas dessa análise. 

Característica 

Clínica privada (n=238) Clínica pública (n=284) 

Portador de 
S. pneumoniae 

Razão de 
chance 

não 
ajustada 

Intervalo de 
confiança 

95%  

Portador de 
S. pneumoniae Razão de 

chance não 
ajustada 

Intervalo 
de 

confiança 
95% 

Sim 
(n=45) 

Não 
(n=193) 

Sim 
(n=73) 

Não 
(n=211) 

Sexo 
Masculino (254) 
Feminino (268) 

 
24 
21 

 
94 
99 

1,20 0,63-2,29 
 

35 
38 

 
101 
110 

1,00 0,59-1,70 

Idade 
0 -<1 anos (209) 
1 -<2 anos (111) 
2 -<3 anos (80) 
3 -<4 anos (56) 
4 -<5 anos (48) 
5 -<6 anos (17) 

 
15 
10 
9 
5 
6 
0 

 
127 
35 
15 
9 
6 
1 

1,70 1,33-2,17 

 
11 
16 
19 
16 
9 
2 

 
56 
51 
37 
26 
27 
14 

1,12 0,94-1,32 

Etnia autorreportada 
Branco (265) 
Não branco (pardo, 
mestiço, asiático) 
(255) 
Negro (2) 

29 
 
 

16 

137 
 
 

56 

1,34 0,69-2,66 

 
22 
 
 

50 
1 

 
77 
 
 

133 
1 

1,32 0,74-2,32 

Com sintomas no 
momento da coletaa 

Sim (214) 
Não (308) 

 
 

35 
10 

 
 

71 
122 

 
6,01 

 
2,84-12,70 

 
 

35 
38 

 
 

73 
138 

 
1,74 

1,01-2,98 

Febre 
Sim (35) 
Não (487) 

 
9 
36 

 
14 
179 

3,20 1,31-7,81 
 
7 

66 

 
5 

206 
4,37 1,41-13,49 

Coriza/Espirro 
Sim (175) 
Não (347) 

 
29 
16 

 
57 
136 

4,32 2,20-8,51 
 

31 
42 

 
58 
153 

1,94 1,13-3,38 

Tosse/Expectoração 
Sim (108) 
Não (414) 

 
23 
22 

 
29 
164 

5,91 2,94-11,91 
 

22 
51 

 
34 
177 

2,25 1,21-4,16 

Cansaço/Falta de ar 
Sim (21) 
Não (500) 
Não reportado (1) 

 
5 
39 
1 

 
6 

187 
0 

4,79 1,54-14,91 
 
4 

69 

 
6 

205 
1,98 0,58-6,75 

Hipoatividade 
Sim (20) 
Não (499) 
Não reportado (3) 

 
7 
37 
1 

 
5 

187 
1 

7,08 2,24-22,31 

 
2 

70 
1 

 
6 

205 
0 

1,46 0.39-5,51 

Asma/Bronquite 
Sim (56) 
Não (465) 
Não reportado (1) 

 
7 
38 

 
6 

187 
5,74 1,91-17,27 

 
17 
56 
0 

 
26 
184 
1 

2,15 1,10-4,21 

Rinite 
Sim (75) 
Não (433) 
Não reportado (14) 

 
18 
25 
2 

 
13 
178 
2 

9,86 4,36-22,32 

 
9 

61 
3 

 
35 
169 
7 

0,71 0,33-1,55 
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Teve pneumonia 
Sim (41) 
Não (467) 
Não reportado (14) 

 
1 
40 
4 

 
7 

177 
9 

0,63 0-4.10 

 
10 
63 
0 

 
23 
187 
1 

1,29 0,59-2,82 

Fez uso de 
antimicrobiano nas 2 
últimas semanas 

Sim (73) 
Não (449) 

 
 

5 
40 

 
 

20 
173 

1,08 0,40-2,96 

 
 

10 
63 

 
 

38 
173 

0,72 0,34-1,52 

Foi hospitalizado > 48h 
no último ano 

Sim (40) 
Não (482) 

 
2 
43 

 
7 

186 
1,24 0-5.46 

 
5 

68 

 
26 
185 

0,52 0,19-1,37 

Frequenta 
creche/escola 

Sim (162) 
Não (360) 

 
33 
12 

 
29 
164 

8,76 4,16-18,48 
 

41 
32 

 
59 
152 

3,48 1,91-6,34 

Moradia 
Favela (149) 
Fora de favela (369) 
Não declarado (4) 

 
1 
44 

 
10 
183 

0,42 0-2.61 

 
41 
30 
2 

 
97 
112 
2 

1,57 0,92-2,71 

Número de pessoas 
vivendo na casa 

2 ou 3b (216) 
4 (186) 
5+ (117) 
Não reportado (3) 

 
19 
24 
2 

 
108 
66 
19 

1,16 0,80-1,66 

 
16 
29 
27 
1 

 
73 
67 
69 
2 

1,13 0,93-1,37 

Possui irmãos ≤ 6 anos 
Sim (120) 
Não (402) 

 
12 
33 

 
31 
162 

1,90 0,90-4,04 
 

25 
48 

 
52 
159 

1,59 0,90-2,82 

Recebe bolsa família 
Sim (78) 
Não (440) 
Não reportado (4) 

0 
45 

2 
191 

0 0-8.34 

 
21 
51 
1 

 
55 
153 
3 

1,15 0,64-2,07 

Renda per capita da 
família (R$) 

< 322 (134) 
≥ 323 – 867 (150) 
≥ 868 – 2.168 (126) 
> 2.168 (112) 

 
 

2 
4 
16 
23 

 
 
7 

27 
80 
79 

1.24 0.81-1.90 

 
 

35 
29 
6 
3 

 
 

90 
90 
24 
7 

0.90 0.63-1.26 

 aFebre, coriza/espirros, tosse/expectoração, cansaço/falta de ar, hipoatividade, vômito e/ou diarreia; bApenas nove crianças 

(1,7%) tinham duas pessoas morando em casa (ou seja, a criança e outra pessoa). Esse estrato foi combinado com aqueles que 

tinham três pessoas morando em casa. 

 

4.1.2 Determinação dos tipos capsulares de amostras isoladas de crianças 

 

Foram detectados 22 diferentes tipos capsulares entre 122 (93,1%) das 131 

amostras de pneumococo. A técnica de PCR multiplex permitiu a identificação de 

sorogrupos/sorotipos de 118 amostras, mas todas as 131 amostras amplificaram o 

gene cpsA. Vinte e nove (22,1%) amostras pertenciam ao sorogrupo 6, das quais 19 

(65,5%) amplificaram com o par de iniciadores para os sorotipos 6C/6D. 

Assim, 42 amostras foram submetidas ao sequenciamento do gene cpsB, 

sendo 29 amostras do sorogrupo 6 e 13 amostras que amplificaram apenas o gene 
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cpsA. Após comparação das sequências obtidas com as depositadas no GenBank, 

uma apresentou 100% de identidade com amostras do sorotipo 23A, duas 

apresentaram 100% de identidade com amostras do sorotipo 29 e uma apresentou 

99,8% de identidade com amostras do sorotipo 11C/11B. Das 19 amostras 

identificadas como 6C/6D por PCR, todas apresentaram 100% de identidade com 

amostras dos sorotipos 6C e 6D depositadas no GenBank. As 10 amostras restantes 

do sorogrupo 6 foram identificadas como pertencentes ao sorotipo 6A: oito 

apresentaram 100% de identidade e duas apresentaram 99,8% de identidade como 

amostras depositadas no GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Nove 

amostras não puderam ser identificadas desta forma pois não amplificaram o gene 

cpsB.  

A reação de Quellung foi aplicada, então, às 29 amostras do sorogrupo 6. 

Todas as 10 amostras identificadas como sorotipo 6A pelo sequenciamento do gene 

cpsB pertenciam, de fato, ao sorotipo 6A. No entanto, todas as 19 amostras 

classificadas como 6C/6D tanto por PCR como por sequenciamento do gene cpsB 

foram identificadas como pertencentes ao sorotipo 6C. 

Os tipos capsulares prevalentes foram 6C (14,5%), 15B/C (11,5%), 11A/D 

(9,6%), 6A (7,6%), 15A/F (9,6%), 23A (6,9%) e 23B (6,1%). Nove (6,9%) amostras 

foram classificadas como não-tipáveis (NT), pois não amplificaram o gene cpsB. A 

tabela 4 mostra a distribuição dos tipos capsulares observados entre as crianças 

analisadas por tipo de clínica. 

 

Tabela 4. Distribuição dos tipos capsulares entre as 131 amostras de Streptococcus 

pneumoniae isoladas de crianças assistidas em clínicas pediátricas de Niterói/RJ.  

Clínica pública (n=73) Clínicas privadas (n=58) 

Sorotipo Número (%) Sorotipo Número (%) 

6C 11 (15,1) 15B/C 10 (17,2) 

11A/D, 15A/F 7 (9,6) cada 6C 8 (13,8) 

6A, 15B/C, 19A, 23B, NT 5 (6,8) cada 6A, 11A/D, 23ª 5 (8,6) cada 

23A, 34 4 (5,5) cada NT 4 (6,9) 

10A, 35B 3 (4,1) cada 16F, 23B 3 (5,2) cada 

16F, 38/25A 2 (2,7) cada 15A/F, 23F, 24F/A/B, 29, 35B 2 (3,4) cada 

Outros1 1 (1,4) cada Outros2 1 (1,7) cada 

1 Sorotipos: 9V/A, 11C/B, 17F, 19F e 35F/47F; 2 Sorotipos: 10A, 22F/A, 34, 35F/47F e 38/25A;  

NT, não-tipáveis. 
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4.1.3 Testes de susceptibilidade aos antimicrobianos e investigação dos 

genes de resistência a eritromicina em amostras isoladas de crianças 

 

Todas as 131 amostras foram sensíveis à vancomicina, levofloxacina e 

rifampicina. Os maiores índices de não-susceptiblidade (intermediário + resistente) 

foram observados para sulfametoxazol-trimetoprim e penicilina (Tabela 5). Foi 

verificada a ocorrência de 26 (19,8%) amostras multirresistentes, ou seja, aquelas que 

apresentaram resistência a três ou mais classes de antimicrobianos.   

 

Tabela 5. Perfil de susceptibilidade das 131 amostras de Streptococcus pneumoniae 

isoladas de crianças assistidas em clínicas pediátricas de Niterói/RJ. 

Antimicrobianos S (%) I (%) R (%) 

Vancomicina 100 - - 

Rifampicina 100 - - 

Levofloxacina 100 - - 

Cloranfenicol 98,5 - 1,5 

Clindamicina 80,2 - 19,8 

Eritromicina 72,5 - 27,5 

Tetraciclina 71,8 3,8 24,4 

Penicilina 61,1 NS 38,9 

Sulfametoxazol-timetropim 59,5 4,6 35,9 

S, sensível; I, intermediário; R, resistente; NS, não susceptível. 
 

 

As amostras resistentes à eritromicina apresentaram os fenótipos cMLSB (26, 

72,2%) ou M (10, 27,8%). Amostras com fenótipo cMLSB apresentaram o gene erm(B) 

isoladamente (n=22) ou em associação com o gene mef(A/E) (n=4), enquanto que 

aquelas com fenótipo M apresentaram exclusivamente o gene mef(A/E) (n=10). 

Dentre as amostras não-susceptíveis à penicilina e resistentes a eritromicina, 

foram identificados 13 e nove sorotipos diferentes, respectivamente, além de amostras 

não-tipáveis. As características apresentadas pelas amostras não-susceptíveis à 

penicilina e resistentes a eritromicina estão dispostas na tabela 6. 
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Tabela 6. Características fenotípicas e genotípicas de susceptibilidade aos 

antimicrobianos entre as amostras de pneumococos não suscetíveis à penicilina (n = 

51), não suscetíveis a penicilina (n=16) ou penicilina e eritromicina (n = 36) isoladas 

de crianças. 

Sorotipo (n) 
Perfil de resistência (R+I) 

(n) 

           CMI (µg/mL) Resistência a Eritromicina 

PEN ERI Fenótipo Genótipo 

6C (15) CLI+ERI+PEN+TET 0,12 -1,0 > 256 cMLSB erm(B) 

NT (8) 

PEN+SXT (4) 
CLI+ERI+PEN+SXT+TET 

ERI+PEN SXT 
CHL+PEN+SXT 

PEN+TET 

6,0 (2), 0,12; 0,19 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

- 
> 256 

3,0 
- 
- 

- 
cMLSB 

M 
- 
- 

- 
erm(B) 

mef(A/E) 
- 
- 

19A (5) 
CLI+ERI+PEN+SXT+TET (4) 

PEN+SXT 
8,0 
1,0 

> 256 
- 

cMLSB 
- 

erm(B) +mef(A/E) 
- 

6A (4) ERI+PEN 1,5 -3,0 1,5 -4,0 M mef(A/E) 

35B (4) 
ERI+PEN (3) 

CLI+ERI+PEN 
3,0 - 4,0 

1,0 
4,0 -16 

16 
M 

cMLSB 
mef(A/E)  
mef(A/E)  

23B (4) 
PEN+SXT (3) 

ERI 
0,5 - 3,0 

- 
- 

24 
- 
M 

- 
mef(A/E)  

16F (2) 
PEN+SXT+TET 

PEN+SXT 
1,5 
1,5 

   

15A/F (2) CLI+ERI+PEN+TET 0,5; 4,0 > 256 cMLSB erm(B)  

23F (2) 
PEN+SXT 

PEN 
0,12    

24F/A/B (2) 
CLI+ERI+PEN+SXT+TET 

CLI+ERI+PEN+ TET 
0,5 
3,0 

> 256 cMLSB erm(B)  

11A/D (1) PEN+SXT 0,38    

19F (1) PEN+SXT 1,0    

22F/A (1) ERI+PEN 0,5 1 M mef(A/E) 

23A (1) CLI+ERI+PEN+TET 6,0 > 256 cMLSB erm(B)  

CLI, clindamicina; CMI, concentração mínima inibitória; ERI, eritromicina; I, intermediário; PEN, 

penicilina; R, resistente; SXT, sulfametoxazol-trimetropim; TET, tetraciclina. 

 

4.2 Estudo de colonização de adultos 

 

4.2.1 População adulta estudada e isolamento/identificação das amostras 

Foram recrutados 385 adultos assistidos em um Posto de Saúde do Programa 

Saúde da Família (PSF), no Morro do Preventório, em Charitas, Niterói/RJ, dos quais 

foram coletados “swabs” de orofaringe. Todos os indivíduos recrutados residiam no 

Morro do Preventório no momento da coleta. A idade média dos pacientes recrutados 

foi de 41,8 anos (intervalo interquartil: 28 - 54 anos de idade). Em relação ao gênero, 

a maioria pertencia ao sexo feminino (256; 66,5%) e 129 (33,5%) participantes eram 

do sexo masculino.  

Dentre os 385 adultos recrutados, foram identificados 32 (8,3%) indivíduos 

portadores de pneumococos levando em consideração o resultado combinado dos 

métodos de cultura utilizados, ou seja, usando ágar sangue com e sem gentamicina 

após a etapa de enriquecimento em caldo. Três (0,8%) indivíduos apresentavam-se 



55 

 
 

simultaneamente colonizados por duas amostras distintas de pneumococo, 

identificadas com base em características coloniais diferentes, totalizando 35 

amostras de pneumococo isoladas por cultura.  

Foram identificados 18 (4,7%) portadores pela cultura em ágar sangue (AS) e 

24 (6,2%) portadores pela cultura em ágar sangue com gentamicina (ASG). Dez 

portadores foram identificados por ambas as técnicas de cultura usadas, oito apenas 

em ágar sangue e 14 apenas em ágar sangue com gentamicina. 

Tendo como base a PCR para a presença do gene lytA no DNA total de cada 

espécime orofaríngeo após etapa de enriquecimento em caldo, foram identificados 89 

(23,1%) portadores de pneumococos na orofaringe. Onze indivíduos identificados 

como portadores por métodos de cultura não tiveram resultado positivo para a 

presença do gene lytA no DNA total. 

 Levando em consideração os resultados combinados dos três métodos 

avaliados, 100 (26%) portadores foram identificados. A figura 2 mostra os resultados 

obtidos pelo emprego dos métodos de cultura e molecular avaliados nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE, amostras isoladas por cultura em ágar sangue pós-enriquecimento; CGE, amostras isoladas por 

cultura em ágar sangue com gentamicina pós-enriquecimento; DNAt-lytA, amostras detectadas por 

PCR para o gene lytA a partir do DNA total. 

 

Figura 2. Diagrama de Venn mostrando a detecção de Streptococcus pneumoniae 

em 385 amostras de orofaringe obtidas de adultos assistidos em um Posto de Saúde 

do Programa Saúde da Família (PSF), no Morro do Preventório, em Charitas, 

Niterói/RJ entre outubro dezembro de 2016. 

 

CE CGE 

DNAt positivo para DNAt- lytA 
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Para a análise das características da população potencialmente associadas a 

colonização pneumocócica, foram considerados apenas os resultados dos métodos 

de cultura. Do total, 168 (43,6%) pacientes declararam estar com algum sintoma no 

momento da coleta, dos quais apenas 13 (7,7%) foram identificados como portadores 

de pneumococos por método de cultura. Dois dos três pacientes que eram portadores 

de mais de um pneumococo na orofaringe estavam neste grupo de sintomáticos. Os 

sintomas reportados por esses pacientes co-colonizados eram tosse/expectoração, 

cansaço/falta de ar e hipoatividade. Sessenta e oito (17,7%) pacientes relataram ter 

rinite, asma ou bronquite, dos quais quatro (5,9%) foram identificados como 

colonizados. 

Na tabela 7, estão indicadas as características demográficas, clínicas e 

socioeconômicas dos adultos recrutados para a pesquisa de colonização. 
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Tabela 7. Características demográficas, clínicas e socioeconômicas de 385 adultos (≥ 

18 anos de idade) assistidos em um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família 

(PSF), no Morro do Preventório, em Niterói/RJ, entre outubro dezembro de 2016. 

Característica 

Portador de 
pneumococoa Razão de 

chance não 
ajustada 

Intervalo de 
confiança 

95% 

p-valor 
(χ2 ou 
Fisher) Sim 

(n=32) 
Não 

(n=353) 

Sexo 
Masculino (128) 
Feminino (257) 

 
10 
22 

 
118 
235 

0,91 0,42 - 1.97 0,806 

Idade 
18 – 59 anos (321) 
≥ 59 anos (64) 

 
26 
6 

 
295 
58 

0,85 0,34 – 2,16 0,740 

Com sintomas no 
momento da coleta 

Sim (168) 
Não (217) 

 
 

13 
19 

 
 

155 
198 

 
0,87 

 
0,42 – 1,82 

 
0,853 

Febre 
Sim (11) 
Não (374) 

 
0 
32 

 
11 

342 
- - 0,610 

Coriza/Espirro 
Sim (65) 
Não (320) 

 
6 
26 

 
59 

294 
1,15 0,45 – 2,92 0,764 

Tosse/Expectoração 
Sim (65) 
Não (320) 

 
6 
26 

 
59 

294 
1,15 0,45 – 2,92 0,764 

Cansaço/Falta de ar 
Sim (64) 
Não (321) 

 
 

7 
25 

 
 

57 
296 

 
1,45 

 
0,60 – 3,52 

 
0,406 

Hipoatividade 
Sim (33) 
Não (352) 

 
3 
29 

 
30 

323 
1,11 0,32 – 3,87 

 
1 

Dor de ouvido 
Sim (10) 
Não (375) 

 
0 
32 

 
10 

343 
- - 0,614 

Vômito 
Sim (7) 
Não (378) 

 
0 
32 

 
10 

343 
- - 1 

Diarreia 
Sim (8) 
Não (377) 

 
0 
32 

 
8 

345 
- - 0,633 

Outros sintomasb 
Sim (58) 
Não (327) 

 
4 
28 

 
54 

299 
0,79 0,27 – 2,35 0,801 

Asma/bronquite/rinite 
Sim (60) 
Não (325) 

 
4 
28 

 
56 

297 
0,76 0,26 – 2,24 0,801 
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Doença crônicac 
Sim (137) 
Não (248) 

 
8 
24 

 
129 
224 

0,58 0,25 – 1,33 0,191 

Imunodeficiente 
Sim (24) 
Não (361) 

 
2 
30 

 
22 

331 
1,00 0,23 – 4,47 1 

Tabagista 
Sim (84) 
Não (301) 

13 
19 

71 
282 

2,72 1,28 – 5,76 0,007 

Consumo de álcool 
≤ 2x na semana (369) 
3 – 6 x na semana (16) 

 
29 
3 

 
340 
13 

0,37 0,10 – 1,37 0,137 

Uso de antimicrobianos 
nas últimas 2 semanasd 

Sim (33) 
Não (352) 

 
 

1 
31 

 
 

32 
321 

 
0,32 

 
0,04 – 2,45 

 
0,340 

Hospitalizado por >48h 
nos últimos 12 mesese 

Sim (43) 
Não (342) 

 
 

7 
25 

 
 

36 
317 

 
2,47 

 
0,99 – 6,10 

 
0,071 

Tomou a vacina 
pneumocócica 

Sim (5) 
Não (380) 

 
 

1 
31 

 
 

4 
349 

 
2,81 

 
0,31 – 5,96 

 
0,354 

Crianças vivendo na casa 
Sim (146) 
Não (239) 

 
17 
15 

 
129 
224 

1,97 0,95 – 4,07 0,064 

Número de pessoas 
vivendo na casa 

1 – 4 (186) 
5 – 9 (117) 

 
 

21 
11 

 
 

248 
105 

 
0,81 

 
0,38- 1,74 

 
0,584 

Renda per-capta (R$) 
150 – 1.889 (268) 
1.900 – 10.000 (117) 

 
23 
9 

 
245 
108 

1.13 0.51 - 2.52 0,777 

 

a Portador de pneumococo identificado apenas pelos métodos de cultura; b Inclui sintomas como dor de 

cabeça, dor de garganta, dor abdominal, dor no corpo, enjoo, vista irritada, pigarro, dores nas 

articulações, cólica menstrual, tontura, calafrios, dor nos olhos, dor de dentem dor na face, mão 

dormentes acompanhadas de dor no peito, dor no braço esquerdo, dor lombar e dor no pescoço.  c As 

doenças reportadas pelos pacientes foram: hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, 

doenças renais, hepatite, SIDA, depressão, hipotireoidismo e outras. d Dezessete dos 33 pacientes 

tomaram amoxicilina, um paciente em uso de coquetel para tratar tuberculose estava colonizado 

(amostra sensível a todos os antimicrobianos testados), 4 faziam uso de clavulin,1 de levofloxacina, os 

antibióticos azitromicina, ciprofloxacina e ampicilina 1 paciente relatou o uso de cada, 2 relataram o uso 

de cefalexina, 1 de polimixina tópico e 3 não lembravam qual tinham usado. e Entre os 43 pacientes, 21 

eram mulheres (19 para o parto e duas para problemas de saúde durante a gravidez).  
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4.2.2 Determinação dos tipos capsulares por PCR multiplex em amostras 

isoladas de adultos 

 

Vinte e quatro (68,6%) das 35 amostras de S. pneumoniae isoladas de 32 

adultos tiveram o sorogrupo/sorotipo identificado por PCR multiplex sequencial, tendo 

sido detectados 14 sorogrupos/sorotipos distintos. Onze (31,4%) não puderam ser 

identificadas por essa técnica, sendo consideradas NT. Os sorotipos/sorogrupos 

prevalentes foram 9N/9L, 10A, 15B/15C e 35F/47F, todos correspondendo a três 

(8,6%) amostras. A figura 3 mostra os sorogrupos/sorotipos encontrados entre as 35 

amostras de S. pneumoniae isoladas de adultos. 

 

  

 

Figura 3. Distribuição dos sorogrupos/sorotipos encontrados entre as 35 amostras de 

pneumococos isoladas da orofaringe de 32 adultos assistidos em um Posto de Saúde 

do Programa Saúde da Família (PSF), no Morro do Preventório, em Charitas, 

Niterói/RJ entre outubro dezembro de 2016. 

 

4.2.3 Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e investigação de genes 

de resistência a eritromicina em amostras isoladas de adultos 

 

Todas as 35 amostras foram sensíveis ao cloranfenicol, levofloxacina e 

vancomicina. As maiores taxas de não suscetibilidade foram observadas para 
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sulfametoxazol-trimetoprim (n=11; 31,4%), penicilina (n=8; 22,8%) e tetraciclina (n=7; 

20%) (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Perfil de suscetibilidade das 35 amostras de Streptococcus pneumoniae de 

adultos assistidos em um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF), no 

Morro do Preventório, em Charitas, Niterói/RJ entre outubro dezembro de 2016. 

 

Antimicrobianos S (%) I (%) R (%) 

Vancomicina 100 - - 

Cloranfenicol 100 - - 

Levofloxacina  100 - - 

Rifampicina  97,2 - 2,8 

Clindamicina 94,3 - 5,7 

Eritromicina 94,3 - 5,7 

Tetraciclina 80 2,8 17,2 

Penicilina 77,2 NS 22,8 

Sulfametoxazol-timetropim 68,5 5,7 25,7 

S, sensível; I, intermediário; R, resistente; NS, não-susceptível. 

 

Entre os oito (22,8%) pneumococos não suscetíveis à penicilina (PNSP), a CMI 

variou de 0,38 μg/mL a 1,5 μg/mL. Embora a não suscetibilidade à penicilina tenha 

sido detectada entre amostras de diferentes sorotipos, a característica prevaleceu 

naquelas consideradas não-tipáveis (n=5; 14,3%). Por sua vez, os dois (5,7%) 

pneumococos resistentes à eritromicina (Eri-R) apresentaram CMI > 256 μg/mL, 

ambos com fenótipo cMLSB, mas nenhum apresentou nenhum dos genes de 

resistência a eritromicina investigados.  

Quatro (11,4%) amostras apresentaram perfil de multirresistência, das quais 

apenas uma teve o seu sorogrupo identificado (6A/6B/6C/6D). Sete (63,6%) das 11 

amostras NT foram resistentes a um ou mais antimicrobianos. A tabela 9 mostra os 

resultados observados entre as amostras não susceptíveis aos antimicrobianos 

avaliados no presente estudo. 
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Tabela 9. Características das amostras de pneumococos isoladas de adultos não-

suscetíveis a antimicrobianos avaliados.  

 

Amostra 
Sorogrupo 

/sorotipo 

Perfil de resistência 

(R+I) 

CMI Pen 

(µg/mL) 

CMI Eri 

(µg/mL) 

Fenótipo 

Eri-R 

PVD-P 33 NT PEN+SXT+TET 0,38 - - 

PVD-P 55G NT ERI+CLI+PEN+SXT 1,0 >256 cMLSB 

PVD-P 65G NT PEN+RIF+SXT 0,38 - - 

PVD-P 208G 6A/B/C/D ERI+CLI+PEN+TET 0,5 >256 cMLSB 

PVD-P 55 9N/9L PEN 1,5   

PVD-P 63 NT PEN+TET 0,38   

PVD-P 123 NT PEN+SXT 1,0   

PVD-P 369 35F/47 PEN+TET 1,5   

PVD-P 76 35F/47 TET    

PVD-P 81 NT TET    

PVD-P 384 35F/47 TET    

PVD-P 32 9N/9L SXT    

PVD-P 34 NT SXT    

PVD-P 59 18C/18F/18B/18A SXT    

PVD- 23 9N/9L SXT    

PVD-P 167 13 SXT    

PVD-P 349 10ª SXT    

PVD-P 367 19ª SXT    

*CMI, concentração mínima inibitória; Eri, eritromicina; CLI, clindamicina; NT, não-tipável; Pen, 

penicilina; RIF, rifampicina; SXT, sulfametoxazol-trimetoprim; TET, tetraciclina. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar a colonização pneumocócica 

em crianças e adultos após o uso universal das vacinas pneumocócicas conjugadas 

para imunização infantil. Estudos epidemiológicos pelo mundo realizados após a 

implementação das VPCs têm demonstrado a substituição dos sorotipos vacinais por 

outros sorotipos, causando infecções e colonizando a população. Além disso, diversos 

sorotipos emergentes têm sido frequentemente associados a resistência aos 

antimicrobianos (HTAR et al., 2015).  

Em 2013, a cobertura nacional da vacinação com a VPC10 já havia 

ultrapassado 90% da população elegível, isto é, crianças com ≥ 2 meses de idade 

(MOREIRA et al., 2016). De forma similar, observamos uma alta cobertura de 

vacinação com VPCs na população investigada nesse estudo, atingindo 95%. 

Entretanto, a grande maioria, aproximadamente 86%, da população elegível havia 

sido vacinada com a VPC10 e cerca de 8% com a VPC13. A VPC7 foi usada apenas 

por 2% da população pediátrica porque foi retirada do mercado, sendo substituída 

pela VPC13 em 2010 nas clínicas privadas de imunização brasileiras. Apenas 8% da 

população do estudo foi vacinada com a vacina VPC13 e, dessa forma, não temos 

dados suficientemente robustos para avaliar o impacto da VPC13 na população 

investigada, apenas para a VPC10. 

As crianças com idade < 6 anos são consideradas o principal reservatório do 

pneumococo e há na literatura uma grande quantidade de estudos epidemiológicos 

sobre a colonização deste grupo. Entretanto, são escassos estudos sobre a 

colonização de adultos, sejam eles idosos ou não. Estudos relacionados a adultos, 

em sua maioria, buscam esclarecer a ocorrência ou incidência de doenças 

pneumocócicas e não o estado de portador e os sorotipos que circulam nesta 

população. Portanto, estudos de colonização em adultos consistem em uma 

importante lacuna para a compreensão da disseminação e do efeito rebanho da 

imunização infantil com as VPCs. 

O presente estudo de colonização pneumocócica foi dividido em duas etapas. 

A primeira consistiu na avaliação da colonização nasofaríngea de 573 crianças que 

frequentavam uma clínica pública (n=287) e duas clínicas privadas (n=286) entre 

setembro e dezembro de 2014 em Niterói/RJ após quatro anos da introdução da 

VPC10 no município, que ocorreu em outubro de 2010. A segunda etapa incluiu a 
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avaliação da colonização orofaríngea de 385 adultos assistidos, entre outubro e 

novembro de 2016, em uma clínica pública que atende exclusivamente a população 

residente em um AGSN de Niterói/RJ. 

Na literatura, diversos determinantes independentes para colonização 

pneumocócica já foram identificados, tais como etnia, aglomeração, características 

ambientais e fatores socioeconômicos. Fatores socioeconômicos e ambientais 

incluem o tamanho da família, especialmente o número de crianças na residência, 

além de renda, tabagismo (passivo e ativo) e uso recente de antibióticos (BOGAERT 

et al., 2004). Assim sendo, essas características integraram o questionário que 

aplicamos a todos os participantes do estudo ou seus responsáveis legais. 

 

Prevalência de colonização em crianças 

 

A prevalência de colonização na população pediátrica investigada foi de 

aproximadamente 23% e não houve diferença significativa entre aquelas assistidas 

em clínicas públicas (25,4%) ou privadas (20,3%). Comparando com os dados obtidos 

por nosso grupo em um estudo realizado em Niterói em 2010 na era pré-VPC10 

(NEVES et al., 2013) que relatou taxas de colonização de 49,2% (119/242) em 

crianças assistidas em uma creche pública (58,8%; 60/102) e na emergência de um 

hospital público (42,1%; 59/140), parece ter havido uma redução de cerca de 25% na 

prevalência de colonização pneumocócica, o que poderia ser explicada em parte pela 

eliminação de sorotipos vacinais. Contudo, os desenhos dos estudos conduzidos em 

2010 e 2014 foram diferentes, impossibilitando uma comparação confiável. 

O nível socioeconômico por si só não foi associado à colonização 

pneumocócica. Contudo, certas condições relacionadas ao nível socioeconômico 

parecem estar relacionadas à colonização. Por exemplo, crianças ≥ 2 anos de idade 

que frequentavam clínicas privadas (39,2%; 20/51) apresentaram maior probabilidade 

de ser colonizadas do que crianças da mesma idade que frequentavam a clínica 

pública (30,7%; 46/150). Uma possível explicação para esse fato é que as crianças 

assistidas nas clínicas privadas tinham uma tendência maior a frequentar creches 

(80,4% vs. 54,7%). Frequência a creche já havia sido reportado, inclusive, como um 

fator fortemente associado a colonização de crianças em Niterói na era pré-VPC10 

(NEVES et al., 2013). 
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Por outro lado, foi muito mais comum as crianças assistidas na clínica pública 

residirem em um AGSN (48,6% vs. 4,6%). Comunidades carentes como favelas, 

apresentam caracteristicamente superlotadas, o que pode facilitar a transmissão de 

agentes patogênicos (UNGER; RILEY, 2007). O IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) se refere a essas comunidades como aglomerados 

subnormais (AGSNs), que são definidos como comunidades de áreas ocupadas de 

uma maneira ilegal ou que receberam o título da terra há 10 anos ou menos, não 

seguindo os padrões de construção do município e com carência geral dos serviços 

públicos (IBGE, 2010). No Brasil, em 2010, 11,5 milhões (5,7%) dos 200 milhões de 

residentes do país moravam em AGSNs, sendo 6,7 milhões (59,3%) concentrados 

nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Recife. 

Em Niterói, aproximadamente 16% da população vive em AGSNs (IBGE, 2010). 

A OMS afirma que sete em cada dez mortes infantis em países em 

desenvolvimento, onde a concentração de AGSNs é consideravelmente maior, podem 

ser atribuídas principalmente a quatro causas ou a sua combinação, além da 

desnutrição. Essas causas são pneumonia, diarreia, sarampo e malária. Em todo o 

mundo, três em cada quatro crianças atendidas pelos serviços de saúde sofrem de 

pelo menos uma dessas condições (WHO, 2002; WHO, 2013). 

A presença de infecções respiratórias também favorece a colonização 

pneumocócica (BOGAERT et al., 2004). Nossos dados corroboram a literatura, uma 

vez que crianças com sintomas respiratórios agudos (coriza/espirro, 

tosse/expectoração e falta de ar) ou doenças respiratórias crônicas, tais como rinite, 

asma ou bronquite, foram mais propensas a ser portadoras de pneumococo. 

 

Prevalência de colonização em adultos e métodos de detecção pneumocócica 

 

Em adultos, a avaliação do estado de portador foi feita apenas em indivíduos 

residentes em um AGSN de Niterói e, como discutido anteriormente, as condições 

observadas nesse tipo de moradia podem favorecer a colonização pneumocócica. 

Comparado a crianças, cuja prevalência de colonização pode variar de 20% a 80%, 

há uma menor proporção do estado de portador de pneumococo em adultos (WHO, 

2012). Isso pode se dever à aquisição progressiva de imunidade, a um contato estreito 

menos frequente entre os indivíduos, a uma melhor higiene ou a combinação destes 

fatores. Todavia, à medida que a expectativa de vida aumenta no mundo e a 
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população envelhece, a proporção de adultos com idade ≥ 60 anos com elevado risco 

para contrair doenças pneumocócicas invasivas e não invasivas se eleva. Dentre 

estes indivíduos, podemos destacar aqueles imunocomprometidos por diabetes e 

outras doenças autoimunes, com doenças cardiovasculares e também aqueles com 

infecções crônicas do trato respiratório (ADEGBOLA et al., 2014). 

Nesse estudo, observamos taxas de colonização pneumocócica similares entre 

crianças (22,9%) e adultos (26%), quando consideramos a abordagem molecular para 

detecção do estado de portador em adultos, indicando que estes talvez sejam também 

importantes reservatórios do microrganismo. Entretanto, ao compararmos apenas os 

dados baseados em métodos de cultura, a colonização em crianças (22,9%) foi bem 

superior àquela observada em adultos (8,3%), corroborando a literatura. Como 

esperado, a abordagem molecular baseada em PCR foi mais sensível, mas possui 

desvantagens como a falta de especificidade (a ser discutida adiante) e a 

impossibilidade de isolamento e identificação de características dos microrganismos, 

como o sorotipo e o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos. 

Desse modo, para a análise de características associadas à colonização 

pneumocócica em adultos, só foram considerados os resultados dos métodos de 

cultura. O único fator que se mostrou estatisticamente associado à colonização 

pneumocócica em adultos foi o tabagismo, com risco quase três vezes maior de 

colonização entre os tabagistas, o que já foi descrito na literatura (BOGAERT et al., 

2004). Entretanto, a hospitalização prévia (19,4%; 7/33) e a coabitação com crianças 

(13,2%; 17/129) foram fatores que se mostraram importantes. A maioria dos pacientes 

que relataram hospitalização por > 48h nos últimos 12 meses era gestante. Esse dado 

é extremamente relevante, pois ressalta o alto risco de transmissão da mãe para seu 

filho, principalmente durante os primeiros dias ou meses de vida da criança, fase em 

que a doença pneumocócica apresenta maior incidência. 

A cultura com a posterior identificação da espécie pelos métodos fenotípicos é 

a abordagem mais aceita para a identificação de S. pneumoniae. Todavia, pode 

ocorrer identificação errada devido a características compartilhadas entre outras 

espécies do gênero Streptococcus, quando apenas o teste da optoquina é 

empregado, principalmente quando a amostra é proveniente da orofaringe, onde há 

abundância de outros estreptococos α-hemolíticos. Desse modo, o uso da bile-

solubilidade em associação ao teste da optoquina se torna imprescindível. Ainda 

assim, espécies geneticamente relacionadas podem apresentar resultados falso-
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positivos, bem como há cepas de pneumococo atípicas, apresentando resultados 

negativos nesses testes (VARGHESE, JAYARAMAN, VEERARAGHAVAN, 2017; 

PINTO et al., 2013).  

Em dados não mostrados nos resultados, houve, durante o estudo de 

colonização de adultos, o isolamento de 70 colônias que apresentavam uma ou mais 

características comuns aos pneumococos, como α-hemólise com morfologia 

semelhante e/ou solubilidade em sais biliares (n=30), porém resistentes à optoquina. 

Aquelas que tinham apenas semelhança na morfologia e hemólise eram descartadas 

após o primeiro repique e triagem das amostras. Para estas, o uso de uma lupa 

permitiu uma melhor observação da depressão central. A dificuldade na observação 

da morfologia das colônias ocorreu devido ao tamanho pequeno das colônias, grande 

quantidade de α-hemolíticos na cultura e grande quantidade de colônias distintas 

crescendo em ágar sangue. Nesta etapa, o uso do meio com gentamicina favoreceu 

o isolamento do pneumococo, pois houve crescimento de um número muito menor de 

colônias. Nos casos em que as amostras foram solúveis em sais biliares e resistentes 

à optoquina, a ausência dos genes lytA e cpsA foi usada para confirmar que não se 

tratavam de S. pneumoniae. A confirmação por testes moleculares foi essencial para 

a identificação adequada das amostras quando os métodos fenotípicos não eram 

conclusivos. 

Como dito anteriormente, o uso da gentamicina favoreceu o isolamento de 

pneumococos em cultura. Isso se deve em grande parte a sua ação seletiva sobre 

outros Streptococcus spp. α-hemolíticos presentes no sítio de isolamento. Entretanto, 

só houve concordância dos métodos de cultura no isolamento de pneumococo em 10 

(31,3%) dos 32 espécimes positivos. Essa baixa congruência pode ser explicada pela 

dificuldade de visualização de colônias sugestivas de pneumococo que, se em baixo 

número, são mascaradas pelas demais colônias de espécies α-hemolíticas 

encontradas na cavidade oral, sobretudo no meio sem gentamicina. 

 Para suplantar a menor sensibilidade da cultura em detectar baixas 

concentrações de pneumococo no trato respiratório superior, foram desenvolvidos 

vários métodos moleculares, baseados inicialmente em PCR convencional e, 

atualmente, em PCR em tempo real (qPCR) para os genes lytA, psaA, sodA e piaB 

(VARGHESE et al., 2017; WYLLIE et al., 2016). Metodologias moleculares são mais 

sensíveis para rastrear a presença da bactéria, pois basta normalmente uma pequena 

quantidade de células para a sua detecção. A análise de sequências do gene que 
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codifica o RNAr 16S, contudo, não é conclusiva devido à semelhança entre as 

espécies do grupo mitis, do qual S. pneumoniae faz parte (VARGHESE et al., 2017). 

Por PCR convencional para o gene lytA após enriquecimento em caldo, foi 

possível detectar a suposta presença de pneumococo em 89 (23,1%) adultos, sendo 

este método bem mais sensível do que aqueles baseados em cultura. Provavelmente, 

muitos indivíduos apresentavam uma baixa densidade de pneumococos na orofaringe 

e, portanto, não puderam ser identificados como portadores por cultura. Por outro lado, 

o PCR para o gene lytA não detectou 11 portadores identificados pelos métodos de 

cultura. Embora isso não fosse esperado, o método de obtenção do DNA que 

utilizamos foi a lise térmica, ou seja, um procedimento que não obtém um DNA 

purificado e, portanto, isso pode ter interferido com a amplificação na PCR. A obtenção 

de um DNA mais puro, empregando kits comerciais para extração e purificação de 

DNA poderia aumentar o rendimento da técnica molecular e a congruência com os 

métodos de cultura. 

Entretanto, um número crescente de relatos vem ressaltando que a 

identificação baseada em genes supostamente espécie-específicos pode estar 

errada, devido a presença de genes homólogos em espécies filogeneticamente 

relacionadas, principalmente S. mitis e S. pseudopneumoniae (VARGHESE et al., 

2017; SIMÕES et al., 2016). A principal estratégia, então, tem sido usar qPCR 

baseada na tecnologia TaqMan®, por ser mais específica que a convencional, além 

da combinação de dois genes. Wyllie et al. (2016) propuseram a combinação de lytA 

e piaB e encontram resultados específicos inclusive para a determinação de sorotipos 

contidos na VPC13 direto de espécimes nasofaríngeos, exceto para os sorotipos 4 e 

5. 

Por sua vez, Handem et al. (2018) fizeram uma análise in silico com genomas 

sequenciados já disponíveis no GenBank e detectaram outro gene supostamente 

específico para S. pneumoniae, o gene SP2020, que atua como regulador 

transcricional. Eles compararam, então, a detecção por qPCR para os genes lytA, piaB 

e SP2020 em uma coleção de mais de 500 amostras de Streptococcus spp. e 

observaram que todas as amostras de S. pneumoniae apresentaram os genes lytA e 

SP2020. Contudo, duas amostras de S. pseudopneumoniae também apresentaram o 

gene lytA e uma amostra de S. pseudopneumoniae/S. mitis apresentou o gene 

SP2020. Além disso, o gene piaB foi detectado também em duas amostras de S. 

pseudopneumoniae e não foi detectado em 10 amostras de S. pneumoniae, sendo 
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uma do sorotipo 6B e nove não-tipáveis. A combinação da detecção dos genes lytA e 

SP2020 apresentou um valor preditivo positivo de 100% e, portanto, seria uma 

estratégia poderosa para a identificação pneumocócica em estudos de colonização a 

partir de amostras polimicrobianas (HANDEM et al., 2018). 

A seleção de genes alternativos que sejam espécie-específicos representa, 

portanto, uma possibilidade para melhorar e expandir os sistemas de detecção e 

identificação pneumocócica, sobretudo diretamente dos espécimes clínicos. 

Entretanto, a alta capacidade de recombinação de S. pneumoniae com as espécies 

geneticamente relacionadas parece ser um obstáculo difícil de ser superado.  

 

Distribuição dos sorotipos em crianças e adultos 

 

Em crianças, apenas quatro amostras pertenciam a sorotipos da VPC10, sendo 

eles 9V/A (n=1), 19F (n=1) e 23F (n=2). Em adultos, um indivíduo apresentava o 

sorotipo 7F/A e outros dois apresentavam, cada um, os sorogrupos 6 e 18; os 

sorotipos 6B e 18C são sorotipos vacinais e a definição dos sorotipos dessas duas 

amostras seria crucial para determinar se esses adultos estavam colonizados por 

sorotipos contidos na VPC10. Mesmo assim, a colonização por sorotipos da VPC10 

foi rara em crianças e adultos, demonstrando o efeito direto da VPC10 em eliminar o 

estado de portador e sugerindo a ocorrência doo efeito rebanho em adultos. 

Resultados sobre a eficácia da VPC10 em crianças já foram reportados 

previamente. Em um estudo envolvendo 316 crianças brasileiras com DPI e 1.219 

controles, a estimativa de eficácia da VPC10 foi de 83,8% para sorotipos vacinais 

(DOMINGUES et al., 2014). Em adultos analisados neste estudo, sorotipos da VPC10 

não foram encontrados, embora duas amostras pertencentes aos sorogrupos 6 e 18 

precisem ter a identificação em sorotipos determinada. Esses achados sugerem um 

efeito indireto da vacinação com a VPC10. 

Os tipos capsulares mais comuns em crianças analisadas no presente estudo 

foram 6C, 15B/C, 11A/D, 6A, 15A/F, 23A e 23B. Estes foram semelhantes aos 

encontrados em São Paulo, onde os sorotipos prevalentes após três anos de 

vacinação de rotina com a VPC10 foram 6C, 6A, 11A, 15B, 15C e 19A 

(BRANDILEONE et al., 2016). O aumento na prevalência desses sorotipos foi 

consistentemente observado em outros países após a introdução da VPC7 para 

imunização de rotina. Nos EUA, por exemplo, os sorotipos incluíram 19A, 6C, 15B/C, 
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23A, 23B e 35B (WROE et al., 2012). Por isso, a VPC7 foi substituída pela VPC13 

para imunização de rotina em vários países a partir de 2010-2011 (WHO, 2012). 

Os sorotipos 15C, 11A e 6A foram frequentemente encontrados colonizando 

crianças em Niterói em 2010, enquanto que o sorotipo 6C foi raramente detectado 

(NEVES et al., 2013). Comparando com os dados sobre a colonização pneumocócica 

antes da introdução da VPC10 em Niterói, os sorotipos da VPC10 foram virtualmente 

eliminados, mas a proporção dos sorotipos contidos na VPC13, como o 6A e o 19A, 

permaneceu estável (NEVES et al., 2013). 

Por sua vez, os tipos capsulares mais comuns em adultos foram 35F/47F, 

15B/C, 9N/9L e 10A, embora nenhuma predominância aparente tenha sido observada. 

De forma semelhante, os sorotipos 15B/C e 10A estavam entre os prevalentes em 

crianças após quatro anos de uso rotineiro das VPCs, sugerindo que estes sorotipos 

apresentam uma distribuição universal independente da faixa etária. 

Segundo dados do projeto SIREVA II no Brasil, em 2014, o número de 

isolamentos invasivos por faixa etária e sexo foi maior em homens em praticamente 

todas as faixas etárias, destacando-se a faixa de 30 a 49 anos. Contudo, na faixa 

etária ≥ 60 anos houve um grande equilíbrio entre os sexos. Com relação as amostras 

de DPI, houve um destaque para casos de meningite em indivíduos com idade < 49 

anos e para sepse/bacteremia na faixa ≥ 60 anos. Em 2014, os sorotipos mais comuns 

em DPI entre crianças com ≤ 5 anos foram o 19A (28,2%), 3 (7,6%), 5 (6,1%), 12F 

(6,1%), 6C e 35B (4,6% cada). Já em indivíduos com idade > 5 anos, os sorotipos 

prevalentes associados a DPI foram 3 (10,6%), 5 (7,6%), 19A (7,4%), 4 (6,1%), 6C e 

12F (6% cada) (OPAS, 2016). A título de comparação, o sorotipo 6C representava 

apenas a 13ª causa de DPI em indivíduos de todas as faixas etárias em 2010, com 

apenas 1,1% dos casos (OPAS, 2011). Isso ressalta a importância de se conduzir 

estudos de colonização pneumocócica de forma contínua, uma vez que podem indicar 

os sorotipos que poderão se tornar prevalentes causando doenças. 

Brandileone et al. (2018) compararam a prevalência de sorotipos no Brasil em 

casos de meningite e não meningite e por faixa etária em períodos: pré-VPC10 

(janeiro/2005 a dezembro/2009), pós-VPC10 recente (janeiro/2010 a dezembro/2013) 

e pós-VPC10 tardio (janeiro/2014 a dezembro/2015). Foi possível observar uma 

redução de tipos vacinais causando DPI na faixa etária de 2 meses a 4 anos de 83,4% 

para meningite e 87,4% para casos de não meningite. Nas faixas etárias de 5 a 17 

anos, 18 a 64 anos e > 65 anos, os tipos vacinais diminuíram em 56,1%, 54,1% e 
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47,4%, respectivamente, em casos de meningite, e em 60,9%, 47,7% e 53,4%, 

respectivamente, em casos de não meningite. Os sorotipos não vacinais causando 

DPI aumentaram ao longo do período do estudo, impulsionados principalmente pelos 

sorotipos 3, 6C e 19A, que permaneceram como os tipos predominantes causadores 

de DPI no período pós-VPC10 tardio (BRANDILEONE et al., 2018).  

O sorotipo 3 representa atualmente um dos principais sorotipos associados a 

DPI mundialmente, sobretudo em adultos, mesmo em países que adotaram a VPC13 

em seus programas de imunização, indicando que a imunidade de rebanho não 

parece ser efetiva contra este sorotipo. Na Dinamarca, por exemplo, esse sorotipo não 

causa DPI em crianças desde 2012, mas é um dos principais responsáveis por DPI 

em adultos, sugerindo que indivíduos mais velhos podem atuar como reservatórios do 

sorotipo 3 (SLOTVED et al., 2016). No presente estudo, não detectamos crianças 

colonizadas por esse sorotipo, mas um adulto apresentava-se colonizado por uma 

amostra do sorotipo 3. Embora em baixa frequência, adultos podem, de fato, atuar 

como reservatórios de importantes sorotipos associados a DPI em diferentes faixas 

etárias. 

As vacinas disponíveis são específicas para o sorotipo e é imperativo ter uma 

identificação precisa do sorogrupo/sorotipo de S. pneumoniae circulando na 

população (BLACK et al., 2000). A alta taxa de amostras não-tipáveis apresentada 

pela técnica de PCR multiplex, sobretudo em adultos, representa um desafio para o 

monitoramento dos tipos capsulares que circulam na população. Para a análise de 

amostras de crianças, usamos outros métodos para a determinação do tipo capsular, 

como sequenciamento do gene cpsB e reação de Quellung. Para adultos, isso não foi 

possível e análises complementares precisam ser feitas para determinar se as 

amostras são, de fato, não-tipáveis, ou seja, não expressam cápsula, ou se foi uma 

limitação da metodologia empregada. Amostras não-tipáveis conseguem burlar as 

estratégias de prevenção atualmente utilizadas baseadas em vacinação, pois a 

cápsula polissacarídica é a base das formulações vacinais existentes. Contudo, essas 

amostras são raramente detectadas em casos de DPI, pois a cápsula é um fator de 

virulência essencial para o desencadeamento de infecções invasivas pelo 

pneumococo. 
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Resistência aos antimicrobianos 

 

A vacinação exerce uma pressão de seleção distinta daquela feita pelos 

antimicrobianos ao eliminar os principais tipos que causam DPI da população, 

normalmente associados a resistência. O aumento do uso da vacina tende, em teoria, 

a baixar as taxas de resistência, fato que está em concordância com a questão de 

balanço de fitness metabólico e o custo gerado pela aquisição de resistência versus 

sobrevivência da bactéria no hospedeiro. A diminuição das taxas de resistência em 

pneumococos isolados de infecções tem sido observada em alguns países após a 

implementação das VPCs (WUNDERINK; YIN, 2016). Por outro lado, relatos de 

emergência de sorotipos não-vacinais associados a resistência aos antimicrobianos 

têm sido muito comuns (WROE et al., 2012; CHRISTOPHE et al., 2017). 

Embora tenha havido uma eliminação quase que total dos sorotipos contidos 

na VPC10, observamos um enorme aumento na resistência quando comparamos com 

dados obtidos em 2010 (NEVES et al., 2013). No presente estudo, 13 sorotipos 

isolados de crianças estavam associados a resistência a antimicrobianos, sobretudo 

6C, 19A, 6A, 35B e 23B, além de amostras NT.  

Quinze (78,9%) das 19 amostras do sorotipo 6C apresentaram o mesmo perfil 

de multirresistência (CLI-ERI-PEN-TET), o fenótipo cMLSB e o gene erm(B). Para 

investigar as bases genéticas da emergência do sorotipo 6C em crianças, nosso grupo 

analisou as amostras por MLST (multilocus sequence typing), uma técnica empregada 

para a tipificação molecular de diversos patógenos bacterianos, sendo esta uma etapa 

não incluída nesse estudo. Foi constatado que a emergência do sorotipo 6C se deveu 

a expansão do clone ST386, uma variante do clone internacional Poland6B-20, 

encontrado em crianças assistidas em clínicas públicas e privadas (NEVES et al., 

2018). Essa expansão clonal fez com que as taxas de resistência a eritromicina e 

clindamicina entre as amostras isoladas de crianças atingissem níveis maiores que 

20% e que a taxa de não-susceptibilidade a penicilina se aproximasse dos 40%. 

Amostras do sorotipo 6C-ST386 com o mesmo perfil de multirresistência emergiram 

como uma importante causa de DPI entre adultos na Espanha (ROLO et al., 2011) e 

em colonização de crianças em Portugal (NUNES et al., 2009) no período após a 

introdução da VPC7 naqueles países. 

De fato, a resistência antimicrobiana em S. pneumoniae tem aumentado 

continuamente, principalmente devido à disseminação global de clones resistentes a 
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múltiplos fármacos, como aqueles reconhecidos pelo Pneumococcal Molecular 

Epidemiology Network (PMEN; http://web1.sph.emory.edu/PMEN/). Os demais 

sorotipos associados a resistência encontrados nesse estudo também pertenciam, em 

sua maioria, a linhagens genéticas estreitamente relacionadas a clones internacionais 

reconhecidos pelo PMEN, com destaque para o sorotipo 19A-ST320 (variante do 

clone Taiwan19F-14), sorotipo 35B-ST558 (variante do clone Utah35B-24) e sorotipo 

23B-ST338 (clone Colombia23F-26) (NEVES et al., 2018). 

Em adultos, a resistência aos antimicrobianos foi observada em sete 

sorotipos/sorogrupos distintos, além de amostras não-tipáveis. São eles:  6A/B/C/D, 

9N/9L, 10A, 13, 18C/18F/18B/18A, 19A e 35F/47. 

Entre os sorotipos observados neste estudo, o sorotipo 19A foi encontrado em 

baixa frequência tanto em crianças (3,8%; 5/131) quanto em adultos (2,9%; 1/35). 

Esse sorotipo foi considerado o principal emergente após o uso universal da VPC7 

em todo o mundo, estando principalmente associado a expansão clonal da linhagem 

ST320 (CDC, 2010; OPAS, 2014; CHRISTOPHE et al., 2017; HAWKINS et al., 2017). 

No Brasil, esse sorotipo foi o mais frequentemente associado a DPI em todas as faixas 

etárias em 2014, sobretudo em crianças ≤ 5 anos (OPAS, 2016). Das cinco amostras 

do sorotipo 19A isoladas de crianças neste estudo, quatro (80%) eram 

multirresistentes e pertenciam ou eram estreitamente relacionadas ao ST320 (NEVES 

et al., 2018). Além disso, nós observamos a ocorrência de bacteremia e meningite 

causada por uma cepa com as mesmas características fenotípicas e genotípicas das 

amostras isoladas de crianças [altas CMIs para penicilina, ceftriaxona e eritromicina, 

fenótipo cMLSB e presença dos genes erm(B) e mef(A/E)] em um paciente adulto com 

câncer assistido no Instituto Nacional do Câncer/RJ em 2014 (CARDOSO et al., 2016). 

Neste mesmo estudo em pacientes com câncer que apresentavam doenças 

pneumocócicas graves, tais como pneumonia, bacteremia e/ou meningite (CARDOSO 

et al., 2016), outros sorotipos/clones importantes foram observados, com destaque 

para 15B/C (ST1262) e 35B (ST558 – variante do clone internacional Utah35B-24). O 

sorotipo 35B-ST558 só foi encontrado colonizando crianças na era pós-VPC10 de 

Niterói (NEVES et al., 2018). Por sua vez, o sorotipo 15B/C já era muito comum em 

crianças de Niterói na era pré-VPC10 (NEVES et al., 2013) e permaneceu como um 

dos mais frequentes após quatro anos de vacinação, sendo também um dos mais 

comuns na população adulta aqui investigada.  
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Um estudo realizado com amostras de DPI em 102 adultos com mais de 50 

anos na cidade de Porto Alegre entre 2013 e 2015, ou seja, após a implantação da 

VPC10, revelou que os sorotipos mais frequentes foram 19A (12,7%) e 22F (9,8%). 

Amostras não susceptíveis a penicilina corresponderam a 31,6%. A análise genética 

revelou a existência de dois grupos clonais relevantes determinados por MLST, 

pertencentes a sorotipos não-VPC10: 19A (ST320, ligado à não susceptibilidade) e 

22F (ST6403) (CHRISTOPHE et al., 2017). 

Outro fato importante observado foi o alto número de amostras não-tipáveis que 

apresentaram resistência a antimicrobianos. Sete amostras NT de adultos e oito 

amostras NT de crianças apresentaram resistência a um ou mais antimicrobianos. 

Mesmo havendo ainda a necessidade de confirmar, entre as amostras de adultos, o 

seu sorogrupo/sorotipo pode ser estimado, essas amostras escapam da vacinação e 

podem promover uma propagação da resistência entre os pneumococos. 

Diferentes fatores podem estar diretamente relacionados a disseminação de 

pneumococos resistentes a antimicrobianos em uma população. São eles: as 

condições de saúde e fatores predisponentes para cada indivíduo e para a 

comunidade em uma dada região geográfica implicando na análise socioeconômica e 

nas condições de saúde pública do local, o uso exacerbado ou não controlado de 

antimicrobianos na região analisada, a faixa etária do paciente, a disseminação clonal, 

a aplicação de vacinas conjugadas e o custo do fitness metabólico para a bactéria 

após a aquisição e manutenção dos genes de resistência. Huang et al. (2004) 

identificaram como principais determinantes para a disseminação de pneumococos e 

da resistência a antimicrobianos fatores como idade jovem, aglomeração, infecção 

recente do trato respiratório superior, frequentar creches, ter famílias maiores, 

tabagismo passivo e baixo nível socioeconômico. 

Dentre as crianças, foi observada a alta taxa de resistência aos antimicrobianos 

por parte do sorotipo que prevaleceu, o sorotipo 6C, consistindo em 15 amostras 

multirresistentes. Este escapa, em primeiro lugar, da pressão seletiva da VPC10, uma 

vez que seu sorotipo não está incluso nessa formulação vacinal e a manutenção 

destes genes de resistência, apesar do custo metabólico, o favorece na disseminação 

na população, pois escapa também da pressão seletiva feita pelos antimicrobianos. 

Destaca-se, ainda, a alta incidência de não susceptibilidade a penicilina em amostras 

isoladas de toda a população do estudo e a recomendação do Sistema Único de 
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Saúde e da OMS para o uso de β-lactâmicos para tratar a maioria das infecções 

invasivas e não invasivas causadas por pneumococos (BRASIL, 2016; WHO, 2017).   

De modo geral, as amostras isoladas de crianças apresentaram maiores taxas 

de resistência ou não-susceptibilidade quando comparadas às de adulto. Mas qual a 

razão da taxa de resistência ter sido maior na população infantil?  

Embora haja vieses de comparação entre as populações pediátrica e adulta do 

estudo, uma explicação para maiores taxas de resistência em amostras de crianças 

seria a grande incidência de doenças infecciosas em crianças, principalmente por não 

possuírem anticorpos protetores contra muitas infecções bacterianas comuns na 

infância. Isso implica diretamente no maior uso de antibióticos nesta faixa etária. Deve-

se levar em conta também que as crianças são consideradas o reservatório natural 

da espécie e esta permanece muitos anos como portadora e fonte de infecção e 

disseminação para os demais indivíduos da população (WHO, 2012).  

É preciso ressaltar que há uma limitação intrínseca do estudo com adultos, que 

avaliou indivíduos assistidos em apenas uma clínica pública em 2016, 

compreendendo apenas uma população de baixa renda que vive em um AGSN de 

Niterói. Por sua vez, em crianças, avaliamos populações de diferentes níveis 

socioeconômicos, embora as taxas de resistência tenham sido muito similares entre 

aquelas assistidas em clínicas privadas e públicas em 2014. 

 

Estratégias vacinais e impacto estimado 

 

A VPC10, que está em vigor no Programa Nacional de Imunizações do Brasil 

desde 2010, está eliminando os sorotipos vacinais de circulação na população 

brasileira de maneira efetiva (DOMINGUES et al., 2016; BRANDILEONE et al., 2018; 

NEVES et al., 2017), o que está de acordo com o observado nesse estudo. Todavia, 

assim como houve o fenômeno de substituição de sorotipos em outros países, aqui 

parece estar ocorrendo a mesma situação. Isto implica na necessidade de se avaliar 

de maneira crítica e contínua a estratégia vacinal a ser utilizada. Uma das ferramentas 

para nortear a escolha de estratégias vacinais adequadas é a realização sistemática 

de estudos epidemiológicos de colonização da população brasileira, embora o maior 

impacto na decisão de implantação de uma vacina seja sempre baseado na incidência 

das doenças. 
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Em crianças, observamos que a colonização por sorotipos contidos na VPC10 

foi rara, demonstrando a eficácia da vacina em eliminar o estado de portador, mas a 

resistência a vários agentes antimicrobianos foi muito comum, principalmente 

associada ao sorotipo 6C. Por outro lado, ao contrário do esperado, uma criança 

vacinada com o esquema completo da VPC13 assistida em uma clínica privada em 

2014 estava colonizada pelo sorotipo 6C. Sabe-se que o antígeno do sorotipo 6A 

presente na VPC13 protege cruzadamente contra o sorotipo 6C (COOPER et al., 

2011). Contudo, nesse caso a reação cruzada parece não ter ocorrido. 

Cabe ressaltar também que nenhuma criança que recebeu VPC13 estava 

colonizada pelo sorotipo 19A, um dos mais associados a multirresistência na era pós-

VPCs em todo o mundo. Esse sorotipo só foi encontrado em clínicas públicas, tanto 

em crianças em 2014 quanto em um adulto em 2016. 

A incidência de DPI é mais alta nos extremos de idade, mas a taxa de 

mortalidade por DPI é muito maior em idosos (MARRIE et al., 2018). Em nosso estudo, 

observamos que os sorotipos que circulam na população adulta diferem, em sua 

maioria, daqueles que circulam na população pediátrica, mas sorotipos da VPC10 

também foram raros em adultos. Considerando que os sorotipos da VPC10 já foram 

praticamente eliminados de circulação de forma direta em crianças e resultaram na 

diminuição da incidência de DPI no Brasil (BRANDILEONE et al., 2018), a transmissão 

para adultos também parece ter sido impedida, resultando no impacto indireto. 

Todavia, não temos dados de colonização pneumocócica de adultos na era pré-

vacinal no Brasil para confirmar essa suposição. 

Ao analisarmos a presença dos sorotipos encontrados em relação a sua 

presença nas vacinas disponíveis no mercado além da VPC10, encontramos os 

seguintes impactos teóricos, pela estimativa do efeito das vacinas sobre os tipos 

encontrados circulação na população de Niterói, na prevenção de possíveis doenças:  

• VPC13: 38 (29%) das 131 amostras isoladas crianças, distribuídas entre cinco 

sorotipos (6A, 6C, 9V, 19A e 23F), considerando a reatividade cruzada entre 6A e 6C; 

• VPC13: três (8,6%) a seis (17,1%) das 35 amostras isoladas de adultos, 

pertencentes a três (3, 7F e 19A) ou cinco sorotipos (se considerarmos os sorogrupos 

6 e 18) distintos; 

• VPP23: 14 (40%) a 17 (48,6%) das 35 amostras isoladas de adultos, 

pertencentes a oito (3, 7F, 9N, 10A, 11A, 15B, 17F e 19A) ou dez sorotipos (se 

considerarmos os sorogrupos 6 e 18) distintos. Essa vacina não é indicada para 
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crianças menores de 2 anos e, portanto, seu impacto não foi estimado na população 

infantil analisada neste estudo. 

Dentre as vantagens das VPCs sobre a VPP23 estão a possibilidade de 

eliminar o estado de portador, a vacinação de crianças com idade inferior a 2 anos e 

a geração de memória imunológica duradoura (DOMINGUES et al., 2014). Dessa 

forma, a implementação da VPC13 na população pediátrica resultaria em uma 

redução de quase 30% na colonização da população infantil investigada, sobretudo 

com a eliminação de importantes sorotipos associados a multirresistência, como o 6C 

e o 19A. 

Por outro lado, a VPC13 teria um impacto relativamente baixo em eliminar o 

estado de portador em adultos. Considerando, porém, a possibilidade de prevenção 

de doenças causadas por sorotipos encontrados na orofaringe de adultos investigados 

nesse estudo, a VPP23 teria um impacto estimado maior, em torno de 40% a 50%. 

Apesar da vacinação antipneumocócica ser recomendada para as populações 

comprovadamente em maior risco de morbidade e mortalidade por infecções 

causadas por pneumococos, incluindo adultos com idade > 65 anos (WHO, 2012; 

BRASIL, 2014), um estudo realizado por Morbeley et al. (2013) com 64.852 indivíduos 

em 18 ensaios clínicos aleatórios demonstrou que a VPP23 pode prevenir a DPI em 

adultos, mas não houve evidências que apoiassem a eficácia da VPP23 em pacientes 

com doenças de base significativa, como o câncer e a síndrome da imunodeficiência 

adquirida. Em outro estudo realizado com 60 pacientes com mieloma múltiplo 

vacinados com a VPP23, foi observado que apenas 1/3 dos pacientes responderam à 

vacina produzindo anticorpos protetores contra os sorotipos vacinais (HINGE, 2012). 

Adultos estão entre os indivíduos mais susceptíveis ao desenvolvimento de 

doenças crônicas como tumores sólidos, diabetes e hipertensão, o que pode implicar 

em um baixo impacto vacinal ao utilizar a VPP23. Em vista dos sorotipos encontrados 

na população adulta de Niterói analisada aqui, podemos considerar que o uso 

combinado das vacinas VPC13 (dose primária) e VPP23 (reforço) recomendado pela 

SBIm seja o mais adequado atualmente para a prevenção das doenças 

pneumocócicas em adultos. Ressalvamos, porém, que a presença de amostras não-

tipáveis por PCR na população adulta impede uma análise mais criteriosa em relação 

a melhor estratégia vacinal a ser aplicada nesta população. 

O baixo impacto estimado das vacinas atualmente disponíveis na população 

investigada e o fenômeno de substituição de sorotipos ocorrido após a introdução das 
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VPCs no mundo inteiro faz com que possíveis estratégias vacinais independentes do 

tipo capsular sejam consideradas. Tais estratégias têm sido pensada há bastante 

tempo e envolvem o desenvolvimento de vacinas usando proteínas de superfície 

pneumocócicas, tais como a PspA, PsaA e a PspC (GARCÍA-SUÁREZ et al., 2006) 

Embora a introdução das VPCs tenha reduzido a carga da doença 

pneumocócica, a compreensão do impacto da vacinação na colonização do trato 

respiratório superior humano tem sido dificultada pela falta de métodos quantitativos 

sensíveis para a detecção dos mais de 90 sorotipos conhecidos desta espécie (SAKAI 

et al., 2015). Nossos dados reforçam a necessidade de constante vigilância dos tipos 

capsulares que estão circulando na população, bem como da resistência 

antimicrobiana em pneumococos. Uma vez que o tipo capsular é a base para a 

imunização contra o penumococo, saber quais tipos estão circulando é primordial para 

o controle das infecções pneumocócicas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A prevalência de colonização pneumocócica nas populações estudadas foi 

similar, com cerca de 23% em crianças em 2014 e 26% em adultos em 2016, 

considerando todas as técnicas empregadas. Considerando, porém, apenas métodos 

de cultura, a taxa de colonização em crianças foi quase três vezes maior (22,9% vs. 

8,3%). 

Ao comparar diferentes metodologias para pesquisa de portador em adultos, 

observamos que o uso de gentamicina (n=24; 6,2%) no ágar sangue favoreceu o 

isolamento de pneumococo quando comparado ao meio de cultura sem 

antimicrobiano (n=18; 4,7%). Entretanto, apenas 10 (2,6%) portadores foram 

identificados paralelamente pelos dois métodos de cultura. Por sua vez, a detecção 

molecular (PCR para o gene lytA) foi mais sensível (n=89; 23,1%) que os métodos 

baseados em cultura, embora 11 (2,9%) portadores tenham sido identificados apenas 

por métodos baseados em cultura.  

Foi observada uma alta diversidade de sorotipos entre as amostras isoladas da 

população estudada. Em crianças o sorotipo 6C foi o prevalente. Em adultos, por sua 

vez, observamos um alto número de amostras não-tipáveis. 

Os efeitos da VPC10 em crianças foram evidentes após quatro anos de 

vacinação de rotina, sendo observada a eliminação de praticamente todos os tipos 

capsulares que compõem a vacina VPC10 da nasofaringe das crianças analisadas. 

Da mesma forma, a detecção de sorotipos da VPC10 foi rara na orofaringe da 

população adulta. Os efeitos da VPC13, no entanto, não puderam ser avaliados de 

forma robusta devido ao baixo número de crianças imunizadas por essa vacina. 

De modo geral, as taxas de resistência ou não-susceptibilidade aos 

antimicrobianos foram maiores entre as amostras isoladas de crianças. Entretanto, 

taxas maiores ou iguais a 20% foram observadas para penicilina, tetraciclina e 

sulfametoxazol-trimetoprim tanto na população pediátrica quanto na adulta. 

A resistência a eritromicina e clindamicina também foi maior em crianças 

(27,5% e 19,8%, respectivamente) do que em adultos (5,7% para ambas as drogas). 

O fenótipo e o genótipo prevalentes em crianças foram cMLSB e erm(B), 

respectivamente, com CMI > 256 µg/mL. Em adultos, as duas amostras resistentes a 

eritromicina também apresentaram o fenótipo cMLSB com CMI > 256 µg/mL. 



79 

 
 

Características associadas a colonização pneumocócica na população 

pediátrica foram idade ≥ 2 anos, a presença de sintomas respiratórios e aquelas 

relacionadas principalmente a aglomeração, como frequentar creche e residir em 

AGSN. Em adultos, o único fator associado à colonização foi o tabagismo, embora 

hospitalização prévia e coabitação com crianças tenham sido fatores importantes.  
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7. PRODUÇÃO ASSOCIADA A TESE 

 

Os dados obtidos a partir da colonização em crianças já foram divulgados em 

dois artigos científicos publicados em periódicos internacionais e apresentados em 

anexo: 

Anexo A - “Pneumococcal carriage among children after four years of routine 

10-valent pneumococcal conjugate vaccine use in Brazil: The emergence of multidrug 

resistant serotype 6C.” Revista: Vaccine. Ano de publicação: 2017. 

Anexo B- “Population structure of Streptococcus pneumoniae colonizing 

children before and after universal use of pneumococcal conjugate vaccines in Brazil: 

emergence and expansion of the MDR serotype 6C-CC386 lineage.” Revista: Journal 

of Antimicrobial Chemotherapy. Ano de publicação: 2018. 

Outro manuscrito está em fase final de redação e contempla os dados obtidos 

a partir do estudo de colonização em adultos.  
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Background: In 2010, the 10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) was introduced free of
charge in Brazil as part of the public immunization program. Here we investigated the carriage
prevalence, colonization risk factors, capsular types, and antimicrobial resistance among pneumococcal
isolates obtained from children in Brazil four years after routine PCV10 use.
Methods: Between September and December 2014, we conducted a cross-sectional study among
children < 6 years old who attended one public and two private clinics in Niterói, RJ, Brazil to evaluate
pneumococcal nasopharyngeal carriage. Antimicrobial susceptibility and capsular types were determined
for all isolates.
Results: Of 522 children, 118 (22.6%) were pneumococcal carriers. Being � 2 years old, attending
childcare center, presenting with any symptoms, having acute or chronic respiratory disease, and residing
in a slum were associated with pneumococcal carriage. The most prevalent capsular types were 6C
(14.5%), 15B/C (11.5%), 11A/D (9.2%), and 6A (7.6%). PCV10 serotypes represented 2.5%. All isolates were
susceptible to levofloxacin, rifampicin, and vancomycin. Penicillin non-susceptible pneumococci (PNSP)
comprised 39%, with penicillin and ceftriaxone MICs ranging from 0.12–8.0 lg/ml and 0.012–1.0 lg/ml,
respectively. The 33 (28%) erythromycin-resistant isolates (MICs of 1.5 to >256 lg/ml) displayed the
cMLSB (72.7%) or M (27.3%) phenotypes, harboring the erm(B) and/or mef(A/E) genes. High non-
susceptibility rates (>20%) to clindamycin, erythromycin, penicillin, and tetracycline were largely
explained by the prevalence of multidrug resistant (MDR) serotype 6C isolates.
Conclusions: Effects of universal childhood PCV10 use on carriage were evident, with the near elimination
of PCV10 serotypes. The emergence of MDR serotype 6C isolates, however, is a concern. Ongoing surveil-
lance to monitor serotype 6C increase in invasive diseases is warranted.
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1. Introduction

Streptococcus pneumoniae is a major pathogen responsible for
community-acquired pneumonia [1]. In 2015, pneumonia killed
more than 920,000 children under 5 years old, accounting for
16% of all deaths in this age group [2]. In 2013, lower respiratory
tract infections were the fifth most common cause of death in Bra-
zil among individuals aged 0–19 years, with 28.5 deaths per
100,000 population [3]. Additionally, the average incidence of
pneumococcal meningitis in Brazil between 2010 and 2014 was
1103 cases/year, with a mortality rate of approximately 30% [4].

Pneumococcal conjugate vaccines (PCV) have been available in
Brazil since 2001, when the 7-valent vaccine (PCV7) was offered
in both private (out-of-pocket payment) and public (government
financed, free of charge) vaccination clinics. However, in public
clinics, PCV7 was only available to individuals at high risk for inva-
sive pneumococcal disease (IPD) [5]. As a result, most of the Brazil-
ian population was not vaccinated against S. pneumoniae at that
time. In 2010, the 10-valent vaccine (PCV10) was progressively
implemented free of charge via Brazil’s National Immunization
Program for routine childhood vaccination [6]. In private vaccina-
tion clinics, the PCV7 was replaced by the 13-valent vaccine
(PCV13).

In other countries, PCV vaccination has significantly decreased
the carriage rate and IPD incidence caused by serotypes included
in the vaccine, leading to serotype replacement [7–10]. By assess-
ing the colonization prevalence of pneumococcal serotypes after
PCV introduction, we can evaluate the effects of such implementa-
tion on pneumococcal carriage, allowing for improved prevention
strategies of pneumococcal diseases.

Here we report the effects after four years of routine PCV10 use
on pneumococcal carriage among children living in a large
metropolitan area in southeastern Brazil, including the capsular
type distribution and the prevalence of antimicrobial resistance
of the pneumococcal isolates.
2. Material and methods

2.1. Population and study design

For this cross-sectional study, we recruited children < 6 years
old who attended two private and one public pediatric clinics for
routine check-up or sick visits in Niterói, a city in the greater Rio
de Janeiro metropolitan area, Brazil, between September 29 and
December 5, 2014. In Brazil, private clinics usually attend to chil-
dren with private health plans or whose guardians pay out-of-
pocket for their healthcare. Brazil’s public health system offers free
healthcare to all citizens via the country’s universal health pro-
gram [Sistema Único de Saúde (SUS)].

We collected a single nasopharyngeal specimen from each child
and collected data with questionnaires from legal guardians using
the mobile data collection application Magpi (Magpi, Washington,
DC). Researchers also reviewed participants’ vaccination cards to
retrieve information describing their pneumococcal vaccination
history.
2.2. Isolation and identification of pneumococcal strains

Nasopharyngeal specimens were collected with nylon fiber
mini-tip flocked swabs (Copan, Brescia, Italy). Swabs were immedi-
ately placed into a cryotube containing 1.0 mL of skim milk-
tryptone-glucose-glycerin (STGG) transport medium, kept on ice
until stored at �180 �C on the same day. After three months, pneu-
mococcal strains were isolated by the broth enrichment culture
(BEC) method [11], using 2 mL of Todd-Hewitt broth (Difco Labora-
Please cite this article in press as: Neves FPG et al. Pneumococcal carriage amo
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tories, Detroit, MI, USA), containing 0.5% yeast extract (Difco Labo-
ratories) combined with 0.4 ml of rabbit serum. Alpha-hemolytic
colonies suspected to be S. pneumoniae were tested for susceptibil-
ity to optochin and bile-solubility to confirm the species
identification.
2.3. Identification of capsular types

Capsular types were deduced by sequential multiplex PCR
[11,12]. Serogroup 6 isolates were subjected to PCR with 6C/D-
specific primers targeting the wciNbeta gene [13] and Quellung
reaction using antisera kindly provided by the Centers for Disease
Control and Prevention. Additionally, serogroup 6 isolates and
those that amplified only the wzg (cpsA) pneumococcal identifica-
tion control gene were further characterized by a capsular
sequence typing method described elsewhere [14], with modifica-
tions: (i) primer sequences for the partial wzh (cpsB) gene (Supple-
mentary Table 1), (ii) primers concentration (0.5 lM each), and (iii)
using a mix of the three different forward primers to sequence the
DNA. The partial cpsB gene sequences were queried against Gen-
Bank by BLAST (blast.ncbi.nlm.nih.gov) and isolates sharing
�99.8% identity (maximum divergence in one single nucleotide)
were assigned as belonging to the same capsular type.
2.4. Antimicrobial susceptibility testing

Antimicrobial susceptibility of all the isolates was determined
by the disk-diffusion method according to the Clinical and Labora-
tory Standards Institute guidelines [15]. The antimicrobial agents
tested were: chloramphenicol (30 lg), clindamycin (2 lg), ery-
thromycin (15 lg), levofloxacin (5 lg), oxacillin (1 lg), rifampicin
(5 lg), sulfamethoxazole/trimethoprim (1.25 lg/23.75 lg), tetra-
cycline (30 lg), and vancomycin (30 lg) (Cecon, São Paulo, SP, Bra-
zil). The E-test� (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France) was used to
determine the minimum inhibitory concentrations (MICs) to peni-
cillin and ceftriaxone for isolates with reduced susceptibility to
penicillin (<20 mm diameter zone of inhibition around the oxacil-
lin disk) as well as the erythromycin MICs for erythromycin non-
susceptible isolates (<21 mm diameter zone of inhibition). Macro-
lide resistance phenotypes were investigated by the double-disk
test [15].

Multidrug resistant (MDR) isolates were defined as isolates that
were non-susceptible to at least one agent from three or more dif-
ferent classes of antimicrobial agents [16].
2.5. Detection of erythromycin resistance genes

The presence of the erm(A), erm(B) and mef(A/E) genes among
erythromycin non-susceptible isolates was evaluated by PCR [17].
2.6. Data analyses

Analyses were done in Stata Version 14.1 (Statacorp, College
Station, USA). We estimated unadjusted odds ratio for pneumococ-
cal carriage with bivariate logistic regression. Multivariate general-
ized linear models were developed to estimate the adjusted risk of
colonization in a forward stepwise process with a p-value cutoff of
0.2 for inclusion in the final model. To obtain robust results from
the National Immunization Program with the PCV10, we excluded
from the analyses children with missing vaccination history and
those who were immunized with pneumococcal vaccines other
than PCV10. For these analyses, capsular type 9V/A was considered
a PCV serotype.
ng children after four years of routine 10-valent pneumococcal conjugate
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2.7. Ethical considerations

The Ethics Committee at the School of Medicine of the Univer-
sidade Federal Fluminense approved this study. Written, informed
consent was obtained from the parents or legal guardians of all
participants.

3. Results

3.1. Study population and pneumococcal carriage

Nasopharyngeal specimens were collected from 573 children
recruited in one public clinic (n = 287) and two private clinics
(n = 286). At the time of interview, 505 (88.1%) children were
age-eligible for PCV vaccination (older than 2 months), but the vac-
cination history of five children was not available. Eight (1.6%), 38
(7.6%), and 428 (85.6%) of 500 children aged � 2 months received
at least one dose of PCV7, PCV13, or PCV10, respectively. Seven
children received doses of different vaccines: one child with
PCV7 and PCV10 and six children with PCV10 and PCV13. In total,
254 (95.5%) eligible children were vaccinated with PCV10 in the
public clinic and 174 (77.7%) in the private clinics. Five children
with missing vaccination history (all from private clinics) and 46
children immunized with vaccines other than PCV10 (three at
the public clinic and 43 at the private clinics) were not included
in the main analyses.

Of the 522 remaining children, 284 (54.4%) children attended
the public clinic and 238 (45.6%) children went to the two private
clinics. Their median age was 1.9 years (IQR: 0.5 and 2.9 years old).
Children at private clinics were on average younger (1.2 years old)
than children at public clinics (2.3 years old). Two hundred sixty-
eight (51.3%) children were female.

We identified 118 (22.6%) pneumococcal carriers among 522
children. Seventy-three (25.7%) of 284 children at the public clinic
and 45 (19%) of 238 children from the private clinic were colonized
with S. pneumoniae (p = 0.065). Only one of the three children with
pneumonia was colonized with S. pneumoniae.

Fifty-two (16.2%) of 321 children < 2 years old, but 66 (32.8%) of
201 children � 2 years old were colonized with S. pneumoniae
(p < 0.01), with the highest colonization prevalence among chil-
dren aged 2–4 years (49/136, 36%).

Other demographic and clinical characteristics associated with
pneumococcal carriage included attendance at a childcare center
(CCC) (UOR 5.09, 95% CI: 3.20–8.11), residence in a slum (UOR
1.56, 95% CI: 1.01–2.42), having at least one sibling under 6 years
old (UOR 1.77, 95% CI: 1.12–2.79), presence of symptoms at time
of interview (fever, coryza/sneezing, cough/expectoration, fati-
gue/breathlessness, hypoactivity, vomit, and/or diarrhea) (UOR
2.63, 95% CI: 1.73–4.00), rhinitis (UOR 2.27, 95% CI: 1.34–3.83),
Table 1
Generalized linear models predicting risk of colonization with Streptococcus pneumoniae am
public (free, government-sponsored) primary care clinics in Niterói, RJ, Brazil in 2014.

Publica

Odds Ratio

Childcare center attendance 7.39
Symptomsc 1.91
Rhinitis 0.29
Increasing age (years) 0.84
Co-residents 1.36
Asthma or bronchitis 2.23
Residence in urban slum 1.64

CI, confidence intervals.
a N = 268, R2 = 0.15.
b N = 234, R2 = 0.32.
c Fever, coryza/sneezing, cough/expectoration, fatigue/breathlessness, hypoactivity, vo
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and asthma or bronchitis (UOR 2.96, 95% CI: 1.67–5.23). Demo-
graphic and clinical characteristics of the 522 children included
in the analyses and results of the bivariate analysis of risk factors
for colonization are shown in Supplementary Table 2.

After multivariate analysis, among children at private clinics,
attending a CCC, having any symptoms, increasing age in years,
and having rhinitis increased odds of pneumococcal carriage.
Among children at public clinic, increasing age in years, attending
a CCC, having any symptoms, having more co-residents, and living
in an urban slum, having asthma or bronchitis, and having rhinitis
increased the odds of pneumococcal carriage (Table 1). Other vari-
ables, such as co-residents, living in a slum, and having asthma or
bronchitis, associated with carriage in the bivariate analysis were
no longer associated with carriage in the multivariate stratified
analyses, most likely due to smaller sample size when analyzed
separately according to private vs. public clinics or because of con-
founding factors that were eliminated after the inclusion of other
variables.
3.2. Distribution of S. pneumoniae capsular types

We detected 22 different capsular types among 111 (94.1%) of
the 118 pneumococcal isolates. Twenty-eight (23.7%) isolates were
identified as serogroup 6 by sequential multiplex PCR, of which 18
(64.3%) amplified the 6C/D-specific PCR product. Sequencing of the
partial cpsB gene revealed that all 18 type 6C/D isolates shared
100% identity with serotypes 6C and 6D strains deposited on Gen-
Bank; the remaining 10 serogroup 6 isolates shared �99.8% iden-
tity with serotype 6A strains from GenBank. By Quellung
reaction, all capsular type 6C/D and 6A isolates were confirmed
as serotypes 6C and 6A, respectively. All isolates had the cpsA gene,
but 10 (8.5%) were not resolved by PCR. One capsular type 11C/B
(99.8% identity with strains from GenBank) and two capsular type
29 (100% identity) isolates were resolved by sequencing of the cpsB
gene. Seven (5.9%) isolates did not amplify the cpsB gene and were
classified as non-typeable (NT).

The most prevalent capsular types were 6C (18, 15.3%), 15B/C
(13, 11%), 11A/D (11, 9.3%), and 6A (10, 8.5%). The proportion of
pneumococcal isolates by PCV serotypes did not vary regardless
the sampling location (Fig. 1). Table 2 shows the capsular types dis-
tribution by clinic type where patients were recruited.
3.3. Antimicrobial susceptibility

All 118 isolates were susceptible to levofloxacin, rifampicin, and
vancomycin. Twenty-six (22%) isolates were MDR. No differences
were observed in the antimicrobial susceptibility frequency of
any S. pneumoniae isolates between public and private clinics.
ong children seen by physicians in private (out-of-pocket or private health plans) and

Privateb

95% CI Odds Ratio 95% CI

3.25–16.81 13.73 4.28–44.07
0.99–3.72 2.74 1.12–7.04
0.11–0.79 2.94 1.94–16.00
0.65–1.09 0.70 0.47–1.07
0.93–1.99 – –
0.99–5.02 – –
0.89–3.05 – –

mit, and/or diarrhea.

ng children after four years of routine 10-valent pneumococcal conjugate
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Fig. 1. Proportion of Streptococcus pneumoniae isolates by vaccine serotypes. The
10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) serotypes include 1, 4, 5, 6B, 7F,
9Va, 14, 18C, 19F, and 23F. Additional 13-valent vaccine (Add PCV13) serotypes are
3, 6A, and 19A. Others include all other serotypes and non-typeable isolates. aFor
this analysis, capsular type 9V/A was considered a PCV serotype.

Table 2
Distribution of capsular types among 118 Streptococcus pneumoniae isolated from
children in Niterói, RJ, Brazil in 2014.

Capsular type (%) Public clinic 2014 (n = 73) Private clinics 2014 (n = 45)

6C (15.3) 11 (15.1) 7 (15.6)
15B/C (11) 5 (6.8) 8 (17.8)
11A/D (9.3) 7 (9.6) 4 (8.9)
6A (8.5) 5 (6.8) 5 (11.1)
15A/F (7.6) 7 (9.6) 2 (4.4)
23B (6.8) 5 (6.8) 3 (6.7)
23A (5.9) 4 (5.5) 3 (6.7)
Non-typeable

(5.9)
5 (6.8) 2 (4.4)

19A (4.2) 5 (6.8) 0
34 (4.2) 4 (5.5) 1 (2.2)
35B (3.4) 3 (4.1) 1 (2.2)
10A (3.4) 3 (4.1) 1 (2.2)
16F (2.5) 2 (2.7) 1 (2.2)
38/25A (2.5) 2 (2.7) 0
24F/A/B (1.7) 0 2 (4.4)
29 (1.7) 0 2 (4.4)
35F/47F (1.7) 1 (1.4) 1 (2.2)
Others (5.1) 4 (5.5)a 2 (4.4)b

a Capsular types 9V/A, 11C/B, 17F, and 19F.
b Capsular types 22F/A and 23F.
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The highest percentage of non-susceptible isolates was
observed for sulfamethoxazole/trimethoprim (39.8%; 47/118),
including five (4.2%) intermediate and 42 (35.6%) resistant isolates.
Four (3.4%) and 31 (26.3%) isolates were intermediate and resistant
to tetracycline, respectively.

Only two (1.7%) chloramphenicol-resistant isolates (serotype 6C
and NT) were detected, and both were MDR, isolated from children
at the public clinic. These isolates were also resistant to sulfame
thoxazole/trimethoprim; one was non-susceptible to penicillin
and the other was intermediate to tetracycline.

Among the 46 (39%) penicillin non-susceptible pneumococci
(PNSP), penicillin and ceftriaxone MICs ranged from 0.12 to
8.0 lg/ml and 0.012 to 1.0 lg/ml, respectively. For both penicillin
and ceftriaxone, the highest MICs were detected in four of the five
capsular type 19A isolates (MICs of 8.0 lg/ml and 1.0 lg/ml,
respectively). Following the CLSI criteria for oral penicillin V, 25
(21.2%) isolates had intermediate MICs (PEN-I) and 19 (9.1%)
showed MICs of penicillin resistance (PEN-R). According to the CLSI
Please cite this article in press as: Neves FPG et al. Pneumococcal carriage amo
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breakpoints for parenteral penicillin (meningitis), all 46 isolates
would be considered PEN-R. However, for parenteral penicillin
(non-meningitis), 13 (11%) isolates would be PEN-I, including the
three type 35B and five of the seven NT isolates, and only four
(2.4%) type 19A isolates would be PEN-R. In turn, for ceftriaxone
(non-meningitis), all isolates would be susceptible, but four type
19A isolates had intermediate MICs for ceftriaxone (meningitis).

The 33 (28%) erythromycin-resistant (ERY-R) isolates (MICs of
1.5 to >256 lg/ml) displayed the cMLSB (24, 72.7%) or M (9,
27.3%) phenotypes. Clindamycin resistance was only observed in
the 24 (20.3%) isolates with the cMLSB phenotype. The erm(B) gene
was found in all 24 cMLSB phenotype isolates, with erythromycin
MIC > 256 lg/ml, and four (16.7%) of these isolates, all type 19A,
simultaneously harbored the mef(A/E) gene. All nine M phenotype
isolates exclusively carried the mef(A/E) gene.

PNSP and ERY-R isolates were, respectively, associated with 13
and nine different capsular types (including 14 of the 18 6C iso-
lates), as well as NT isolates. PNSP carriers were more likely to
be male, attend a CCC, or live with another child under 6 years
old. Children who attended a CCC were more likely to carry ERY-
R isolates. Table 3 shows the capsular types and the antimicrobial
resistance profiles of the 46 PNSP and 33 ERY-R isolates.
4. Discussion

We evaluated the frequency of pneumococcal carriage among
children who attended one public and two private clinics in a large
metropolitan area in Brazil after four years of universal PCV10 vac-
cination. Colonization with PCV10 serotypes was rare, but resis-
tance to several antimicrobial agents was frequently observed,
and mainly associated with the emergence of MDR serotype 6C
isolates.

Socioeconomic status (SES) itself was not associated with colo-
nization, although certain conditions associated with SES seemed
to be related to pneumococcal carriage. For instance, chil-
dren � 2 years of age who attended private clinics were more likely
to be colonized than children of the same age at the public clinic
(39.2% vs. 30.7%), possibly because children at the private clinics
were more likely to attend a CCC (80.4% vs. 54.7%). On the other
hand, children in public clinics were much more likely to be resi-
dents of urban slums (48.6% vs. 4.6%). Slums, characteristically
overcrowded, may facilitate increased transmission frequency
[18].

Indeed, attending a CCC and living in a slum were associated
with pneumococcal carriage when the analysis included both pri-
vate and public clinic children. Similarly, several other studies in
Brazil have reported the association between pneumococcal colo-
nization and crowded living conditions and CCC attendance before
[19,20] and after [21] PCV10 introduction. In addition, household
crowding was a factor that increased the likelihood of
community-acquired pneumonia in Brazil in the post-PCV10 era
[22].

Colonization is also more likely when children have respiratory
infections [23]. Accordingly, in our study, children with respiratory
symptoms or chronic respiratory diseases were more likely to be
pneumococcal carriers.

The most common capsular types in this study were 6C, 15B/C,
11A/D, 6A, 15A/F, 23A, and 23B, which were similar to those found
in São Paulo, a city located more than 400 km away, where the
prevalent serotypes after three years of routine PCV10 vaccination
were 6C, 6A, 11A, 15B, 15C, and 19A [21]. The increase in the
prevalence of these serotypes has consistently been observed in
other countries after PCV7 introduction for routine immunization.
In the USA, these serotypes included 19A, 6C, 15B/C, 23A, 23B, and
35B [10], and in Japan, they included 23A, 6C, 15C, and 15A [24].
ng children after four years of routine 10-valent pneumococcal conjugate
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Table 3
Capsular types and resistance profiles of penicillin non-susceptible (n = 46) and/or erythromycin-resistant (n = 33) pneumococci isolated from children during physician
consultations in Niterói, Brazil, 2014.

Capsular type (n/total) Resistance (R + I) profile (n) MIC lg/ml ERY Resistance

PEN CRO ERY Phenotype Genotype

6C (14/18) CLI + ERY + PEN + TET (14) 0.12–1.0 0.012–0.064 >256 cMLSB erm(B)
NT (7/7) PEN + SXT (4) 0.12–6.0 0.032–0.5 – – –

CLI + ERY + PEN + SXT + TET (1) 4.0 0.25 >256 cMLSB erm(B)
CHL + PEN + SXT (1) 4.0 0.38 – – –
PEN + TET (1) 4.0 0.38 – – –

19A (5/5) CLI + ERY + PEN + SXT + TET (4) 8.0 1.0 >256 cMLSB erm(B) +mef(A/E)
PEN + SXT (1) 1.0 0.19 – – –

6A (4/10) ERY + PEN (4) 1.5–3.0 0.047–0.125 1.5–4.0 M mef(A/E)
23B (3/8) PEN + SXT (3) 0.5–3.0 0.023–0.19 – – –
35B (3/4) ERY + PEN (3) 3.0–4.0 0.19–0.5 4.0–16 M mef(A/E)
15A/F (2/9) CLI + ERY + PEN + TET (2) 0.5, 4.0 0.064, 0.38 >256 cMLSB erm(B)
24F/A/B (2/2) CLI + ERY + PEN + SXT + TET (1) 0.5 0.19 >256 cMLSB erm(B)

CLI + ERY + PEN + TET (1) 3.0 0.094
11A/D (1/11) PEN + SXT (1) 0.38 0.094 – – –
16F (1/3) PEN + SXT (1) 1.5 0.064 – – –
19F (1/1) PEN + SXT (1) 1.0 0.38 – – –
22F/A (1/1) ERY + PEN (1) 0.5 0.064 1 M mef(A/E)
23A (1/7) CLI + ERY + PEN + TET (1) 6.0 0.75 >256 cMLSB erm(B)
23F (1/1) PEN (1) 0.12 0.094 – – –

CHL, chloramphenicol; CLI, clindamycin; cMLSB, constitutive macrolide, lincosamide, and streptogramin B resistance phenotype; CRO, ceftriaxone; ERY, erythromycin; I,
intermediate; M, macrolide resistance phenotype; MIC, minimum inhibitory concentration; PEN, penicillin; R, resistant; SXT, sulfamethoxazole/trimethoprim; TET,
tetracycline.
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Serotypes 15C, 11A, and 6A were frequently found in the study
area in 2010, while serotype 6C was rarely detected [19]; 6C was
the most common serotype in 2014 and it may have arisen due
to the expansion of pre-existing clones, emergence of new clones,
or serotype switching [10,25].

PCV10 was implemented for routine childhood use in the study
area in October 2010. Comparing to data on pneumococcal carriage
prior to PCV10 introduction in the same area in 2010 [19], by 2014,
PCV10 serotypes had been virtually eliminated, but the proportion
of the PCV13 types 6A and 19A was similar. Alarmingly, the pro-
portion of isolates that were non-susceptible to clindamycin, ery-
thromycin, and tetracycline, as well as MDR was at least 20%
higher in 2014, and the prevalence of PNSP was similar (around
40%).

The high prevalence of clindamycin, erythromycin, penicillin,
and tetracycline resistance is largely accounted for serotype 6C iso-
lates, which corresponded to 58.3% (14/24), 42.4% (14/33), 30.4%
(14/46), and 45.7% (16/35) of the isolates that were non-
susceptible to these antimicrobial agents, respectively. Fourteen
(77.8%) of the 18 serotype 6C isolates were MDR, displaying the
cMLSB phenotype and carrying the erm(B) gene. Invasive serotype
6C pneumococci with this identical resistance profile have also
been reported among Spanish adults and were associated with
the ST386/ST4310/ST4825 lineage, which emerged after PCV7
introduction [25].

Although penicillin MICs (0.12–1.0 lg/ml) of these isolates
were not high, they would be considered resistant if isolated from
meningitis episodes. In these cases, treatment with ceftriaxone
(MICs = 0.012–0.064 lg/ml) would theoretically be effective.
Despite its previously low reported prevalence of both carriage
(3.2%) and invasive diseases (2.3%), serotype 6C has already been
reported as having caused meningitis in the pre-PCV10 era in
northeastern Brazil [26]. Additionally, following PCV7 implemen-
tation, carriage with serotype 6C emerged worldwide and reflected
in an increase in IPD cases [25,27–31].

The prevalence of MDR serotype 19A isolates has also increased
significantly in countries where PCV7 was implemented [10,32,33].
On the other hand, some reports have suggested that PCV10 offers
cross-protection against serotype 19A [6,34]. However, no signifi-
cant change was observed in the prevalence of serotype 19A
Please cite this article in press as: Neves FPG et al. Pneumococcal carriage amo
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carriage after three years of PCV10 vaccination in the city of São
Paulo, Brazil [21]. In the present study, all five capsular type 19A
isolates were detected among children at the public clinic who
received at least one dose of PCV10.

Brazil’s National Immunization Program changed the vaccina-
tion schedules for immunization with PCV10 from 3 primary doses
plus 1 booster (3p + 1) to 2p + 1 in 2016 [35], because both
schemes have shown similar effectiveness [6,8]. However, as
PCV13 includes both serotypes 6A and 19A, and is also believed
to cross-protect against serotype 6C [36–38], the PCV13 universal
use in Brazil would theoretically result in the elimination of sero-
types frequently associated with antimicrobial resistance. Its
implementation might reduce the prevalence of non-
susceptibility to penicillin (by 19.5%), erythromycin (18.7%), tetra-
cycline (17%), and clindamycin (15.2%) in the present study popu-
lation. Nevertheless, among the 38 children immunized with
PCV13, one who received the full scheme (3p + 1) was colonized
with a MDR serotype 6C isolate.

We identified three children vaccinated with PCV10 still colo-
nized with vaccine types 23F, 19F or 9V/A. However, we cannot
attribute this to vaccine failure, as one of the major limitations of
this study was an exclusive reliance on molecular typing methods
to predict capsular types of most isolates, as opposed to serological
tests, such as the Quellung reaction, to determine whether the iso-
lates indeed expressed these capsules. We serotyped by Quellung
to discriminate only within serogroup 6 and obtained results con-
sistent to those found by molecular methods.

There are other limitations to the present study. Our sampling
took place in three locations; an evaluation over a broader geo-
graphic area might provide a more robust analysis. Additionally,
the public clinic was located in one neighborhood roughly 9 km
away from the neighborhoods of the two private clinics (2 km
away from each other), yet they were from the same city with
many similar demographic and economic characteristics.

5. Conclusions

Effects of PCV10 on carriage were evident after four years of
routine childhood vaccination, with the near elimination of
PCV10 serotypes. The emergence of MDR serotype 6C isolates,
ng children after four years of routine 10-valent pneumococcal conjugate
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however, is a concern. Considering the apparent consistency of
MDR 6C as the most common serotype associated with coloniza-
tion in Brazil after PCV10 universal use, ongoing surveillance to
monitor its increase in invasive diseases in Brazil is warranted.
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Brazil: emergence and expansion of the MDR serotype 6C-CC386 lineage

Felipe P. G. Neves1,2*, Nayara T. Cardoso2, Aline R. V. Souza3, Robert E. Snyder1, Mariel M. Marlow1†,
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Objectives: To determine the population structure and change in drug resistance of pneumococci colonizing
children before and after the introduction of the 10-valent and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines
(PCV10/13) in Brazil.

Methods: We used MLST to analyse 256 pneumococcal isolates obtained from children aged ,6 years before
(2009–10; n"125) and after (2014; n"131) the introduction of the PCV10 and PCV13. Antimicrobial susceptibil-
ity and capsular types were previously determined.

Results: We identified 97 different STs. Ninety (35.2%) isolates were related to international clones. The most
frequent lineages were serogroup 6-CC724 (where CC stands for clonal complex) and the MDR serotype 6C-
CC386 in the pre- and post-PCV10/13 periods, respectively. Penicillin-non-susceptible pneumococci (PNSP)
formed 24% and 38.9% of the pre- and post-PCV10/13 isolates, respectively (P" 0.01). In the pre-PCV10/13
period, serotype 14-ST156 was the predominant penicillin-non-susceptible lineage, but it was not detected in
the post-PCV10/13 period. Serotype 14-ST156 and serotype 19A-ST320 complex isolates had the highest penicil-
lin and ceftriaxone MICs in the pre- and post-PCV10/13 periods, respectively. In turn, serotype 6C-CC386 com-
prised almost 30% of the PNSP and over 40% of the erythromycin-resistant isolates (MIC .256 mg/L) in the
post-PCV10/13 period.

Conclusions: Although PNSP strains were polyclonal, most resistant isolates belonged to a single genotype from
each period. Higher erythromycin resistance prevalence (42%) in the post-PCV10/13 period was mainly attributed
to MDR serotype 6C-CC386. Ongoing surveillance of pneumococcal clonal composition is important to evaluate
PCV use outcomes and to identify factors other than PCVs that drive pneumococcal drug resistance evolution.

Introduction

The universal use of pneumococcal conjugate vaccines (PCVs)
has been continuously changing the pneumococcal population
ecology in the human nasopharynx, which constitutes the major
reservoir of Streptococcus pneumoniae.1 High PCV coverage in a
given population has been followed by a notable decrease in the
prevalence of carriage and invasive pneumococcal diseases
(IPDs) with vaccine serotypes. Subsequently, non-vaccine sero-
types and non-encapsulated S. pneumoniae have emerged in
both colonization and IPDs, a phenomenon termed serotype
replacement.2

In Brazil, the 10-valent PCV (PCV10) and the 13-valent PCV
(PCV13) were introduced in 2010. Since then, PCV10 has been pro-
vided free as part of the public childhood National Immunization
Program and, by 2013, nationwide PCV10 vaccination coverage
had reached over 90% in the eligible population (children
�2 months old).3 In turn, PCV13 replaced the 7-valent PCV (PCV7)
in private health clinics with immunization services. Nevertheless,
only a small portion of the population has been vaccinated with
either PCV7 or PCV13 owing to their high costs. A previous study
conducted in 2014 in south-eastern Brazil showed that only 8% of
eligible children had received at least one dose of PCV13 in contrast
to the 86% that had received PCV10.4

VC The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved.
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Despite the high coverage (86%) of PCV10 in this region, the
proportion of penicillin-non-susceptible pneumococci (PNSP) asso-
ciated with carriage among children under 6 years old was high
before (27%) and after (39%) 4 years of routine vaccination.
Additionally, frequencies of non-susceptibility to erythromycin,
clindamycin and tetracycline were at least 20% higher when com-
pared with the pre-PCV10 period, mostly because of the emer-
gence of MDR serotype 6C isolates.4,5

The effects of PCVs are dependent on serotype distribution and
clonal structure of the pneumococcal population. Each serotype,
however, may be comprised of multiple lineages with various anti-
microbial resistance patterns and different potential for causing
IPDs.6 Here, by genotyping pneumococcal isolates, we investi-
gated the impact of PCVs on the population structure of pneumo-
coccal strains carried by children before and after universal
pneumococcal conjugate vaccination in Brazil, focusing on
changes in serotype distribution and drug resistance prevalence.

Materials and methods

Ethics

The Ethics Committee at the Universidade Federal Fluminense School
of Medicine approved this study (CAAE no. 0142.0.258.000-09 and
26823614.2.0000.5243). Written, informed consent was obtained from the
parents or legal guardians of all participants.

Pneumococcal isolates
Methods for specimen collection and processing were previously described
in detail.4,5 Two hundred and fifty-six pneumococcal isolates recovered
from the nasopharynx of children ,6 years of age were included in the
study. Samples were obtained from seven institutions distributed across
five different neighbourhoods in Niterói city, Rio de Janeiro state, Brazil, with
driving distances between them ranging from 0.4 km to 9.0 km. Table S1
(available as Supplementary data at JAC Online) describes the source, date
of isolation, serotypes, STs and antimicrobial susceptibility patterns of the
isolates.

Between December 2009 and August 2010 (pre-PCV10/13 period), we
recovered 125 isolates from 123 (47.1%) of 261 children recruited at two
public hospitals and two public childcare centres (CCCs) in the city of Niterói,
where citywide PCV10 vaccination began in October 2010. Children at the
public hospitals were mostly symptomatic (91.8%; 134/146) with respira-
tory or general symptoms, whereas the proportion of healthy (n"65;
56.5%) and symptomatic (n"50; 43.5%) children at the CCCs was more
balanced.

Between September and December 2014 (post-PCV10/13 period), we
recruited 573 children who attended one public clinic or two private paedi-
atric clinics for routine check-up (333; 58.1%) or sick (240; 41.9%) visits and
recovered 131 (22.9%) isolates. In the post-PCV10/13 period, only three
children were ineligible for PCV (aged ,2 months). Data on vaccination sta-
tus were not available for four additional children (all aged 3–5 years).

Capsular types were determined by sequential multiplex PCR (https://
www.cdc.gov/streplab/downloads/pcr-latin-amer-clinical-specimens.pdf),
cpsB sequencing with modifications4 and/or Quellung reaction. Isolates
from the pre-PCV10/13 period were characterized by sequential multiplex
PCR and Quellung reaction. Isolates from the post-PCV10/13 period were
initially characterized by sequential multiplex PCR; those not resolved by
PCR were subjected to cpsB sequencing and all serogroup 6 isolates were
typed by Quellung reaction (Table S1).

Using the disc diffusion method, we evaluated the isolates for antimi-
crobial susceptibility to chloramphenicol, clindamycin, erythromycin,
levofloxacin, penicillin (with oxacillin discs), rifampicin, sulfamethoxazole/

trimethoprim, tetracycline and vancomycin. MICs of ceftriaxone, penicillin
and erythromycin were determined by EtestVR (bioMérieux, Marcy l’Etoile,
France). CLSI interpretative criteria were applied.7 Strains showing penicillin
MICs �0.12 mg/L were classified as PNSP. MDR isolates were defined as
those that were non-susceptible (intermediate or resistant) to at least one
drug from three or more different classes of antimicrobial agents. Apart
from penicillin and ceftriaxone, which are both b-lactams, all drugs tested
belong to different classes, as follows: fluoroquinolones (levofloxacin),
glycopeptides (vancomycin), lincosamides (clindamycin), macrolides
(erythromycin), phenicols (chloramphenicol), rifamycins (rifampicin), sul-
phonamides/diaminopyrimidines (sulfamethoxazole/trimethoprim) and
tetracyclines (tetracycline).

MLST
DNA from pneumococcal isolates was obtained by boiling a loopful (10lL
loop) of an overnight culture in 300lL of water or with the ChelexVR 100 resin
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA).8 MLST of isolates from pre- and post-PCV10/
13 periods was performed at the Streptococcus Laboratory (CDC, Atlanta,
GA, USA) and the School of Public Health (University of California, Berkeley,
CA, USA), respectively, as described elsewhere,9 with modified primers
(http://www.cdc.gov/streplab/alt-MLST-primers.html/). Alleles and STs
were assigned according to the MLST website (http://pubmlst.org/spneumo
niae/), where new alleles and STs were also deposited. Minimum spanning
trees were constructed to predict clonal complexes (CCs) with BioNumerics
v7.6 (Applied Maths, Ghent, East Flanders, Belgium). STs sharing five [dou-
ble-locus variants (DLVs)] or six [single-locus variants (SLVs)] identical
alleles were included in the same CC, named after the predominant ST in
the group. STs not assigned to any CC were designated singletons. We con-
firmed the occurrence of serotype switching events when isolates sharing
the same ST belonged to different serotypes.

Statistical analyses
We used the v2 test to compare characteristics of the isolates by sampling
period, with level of significance of ,0.05. We determined P values using
two-tailed differences at 95% CI. We calculated the Simpson’s diversity
index (SDI) with 95% CI to measure the genetic diversity by MLST.10,11

Results

MLST revealed 97 different STs among the 256 isolates, including
36 new STs. Thirty-three STs were only found in the pre-PCV10/13
period, 47 only in the post-PCV10/13 period and 17 in both periods
(Figure 1). The most frequent STs (found at least four times) are
listed in Table 1, along with their associated serotype.

In the pre-PCV10/13 period, there were 14 (11%) serotype
6B-ST724, 10 (8%) serotype 14/NT-ST156, 9 (7%) serotype
17F-ST739 and 6 each (5%) of serotype 23F-ST338, serotype 15C-
ST766 and 15C-ST1262 isolates (Figure 1a). In the post-PCV10/13
period, there were 14 (11%) serotype 6C-ST386, 9 (7%) capsular
type 11A/D-ST62 and 6 (5%) each of capsular type 23A-ST42, 15B/
C-ST766 and 15B/C-ST1262 isolates (Figure 1b).

Among the 125 isolates from the pre-PCV10/13 period, we
observed 50 different STs, distributed into eight CCs and 28 single-
tons. CC724 was the most common CC, comprising 22 (17.6%) iso-
lates (Figure 1a). Nineteen STs were described for the first time, of
which 12 were novel combinations of previously described alleles
and seven were composed of eight new alleles of the gki (316),
recP (193), spi (293, 298, 303) and/or ddl (477, 480, 490) genes.

In the post-PCV10/13 era, we detected 64 different STs among
the 131 isolates, distributed into 12 CCs and 27 singletons. CC386
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was the most common CC with 15 (11.5%) isolates (Figure 1b).
Seventeen new STs were described; nine were novel combinations
of previously described alleles and eight were composed of eight
new alleles of the gdh (477), spi (481), xpt (647, 648, 649, 650) or
ddl (697, 698) genes. High indices of diversity were observed in
both periods, with SDIs of 0.966 (95% CI 0.954–0.978) and 0.974
(95% CI 0.964–0.985) in the pre- and post-PCV10/13 periods,
respectively.

In the pre-PCV10/13 period, 37 (29.6%) of the 125 isolates had
allelic profiles that were indistinguishable from or closely related
(SLVs or DLVs) to 10 international clones recognized by the
Pneumococcal Molecular Epidemiology Network (PMEN; http://
www.pneumogen.net/pmen/). In the post-PCV10/13 period, 52
(39.7%) of the 131 isolates were related to nine PMEN international
clones (P"0.09) (Table 2).

Serotype switching events were detected within two lineages.
ST724 was associated with serotypes 6B and 6C in the pre- and
post-PCV10/13 periods, respectively. In turn, ST338 was associated
with serotype 23F in the pre-PCV10/13 period and with serotypes
23A, 23B and 23F in the post-PCV10/13 period.

All isolates were susceptible to levofloxacin, rifampicin and van-
comycin. Only three MDR isolates, two NT-ST2315 and one sero-
type 6C-ST812, were resistant to chloramphenicol. The highest
non-susceptibility (intermediate plus resistant) frequencies were
observed for trimethoprim/sulfamethoxazole: 77 (61.6%) among
125 isolates of the pre-PCV10/13 period, including 16 serotypes
and NT isolates comprising 33 STs; and 53 (40.5%) among 131 iso-
lates from the post-PCV10/13 period, including 14 serotypes and
NT isolates of 32 STs.

PNSP (MICs"0.12–8 mg/L) were found in 30 (24%) of 125
and 51 (38.9%) of 131 pre- and post-PCV10/13 isolates (P"0.01),
encompassing 14 and 24 distinct STs from each period, respectively.
PNSP were clustered into five and six CCs, with seven and eight sin-
gletons in the pre- and post-PCV10/13 periods, respectively. In the
pre-PCV10/13 period, ST156/Spain9V-3 and ST338/Colombia23F-26
were the most common clones associated with non-susceptibility
to penicillin, comprising 9 (30%) and 6 (20%) of the 30 PNSP, respec-
tively. In turn, the MDR serotype 6C-CC386, comprised of ST386 and
ST8587 lineages (both DLVs of the PMEN clone Poland6B-20), corre-
sponded to 15 (29.4%) of the 51 PNSP in the post-PCV10/13 period.
Genetic diversity among PNSP was lower in the pre-PCV10/13 period
(SDI"0.876; 95% CI 0.794–0.958) than that observed in the post-
PCV10/13 period (SDI"0.913; 95% CI 0.854–0.972). Among
penicillin-susceptible isolates, the diversity was similar, with SDIs of
0.956 (95% CI 0.937–0.975) and 0.968 (95% CI 0.954–0.982) in the
pre- and post-PCV10/13 eras, respectively.

Thirteen isolates from four different clones were ceftriaxone
non-susceptible and were associated with serotype 14-ST156
(PMEN clone Spain9V-3) in the pre-PCV10/13 period and serotype
19A-ST320 (a DLV of PMEN clone Taiwan19F-14) and two novel var-
iants (ST11290 and ST11292) in the post-PCV10/13 period.

In the pre-PCV10/13 period, erythromycin non-susceptibility
was only observed in three (2.4%) isolates (two serotype 6A-
ST1190 isolates and one serotype 10A-ST7023 isolate), with
MICs ranging from 0.5 to 4 mg/L. In turn, 36 (27.5%) isolates com-
prising 15 different STs were resistant to erythromycin (MICs
from 1.5 to .256 mg/L) in the post-PCV10/13 period, most com-
monly (15/36; 41.7%) MDR serotype 6C-CC386 (P , 0.01).

Figure 1. Clustering of STs among 256 pneumococcal carriage isolates recovered from children in Brazil in the pre-PCV10/13 [(a) 125 isolates] and
post-PCV10/13 [(b) 131 isolates] periods by the minimum spanning tree, showing the distribution according to susceptibility to penicillin and erythro-
mycin. Each circle represents an ST. The area of each circle corresponds to the number of isolates. Thick, short, solid lines connect SLVs, thin longer
solid lines inside the grey zones connect DLVs and thin longer solid lines outside the grey zones as well as broken lines connect three or more-locus
variants. Grey zones indicate CCs. Numbers in black are the STs and, in parentheses, are the capsular types. Text in blue indicates PMEN-related clones
or CCs. ERY-S, erythromycin susceptibility (MICs ,0.5 mg/L); ERY-NS, erythromycin non-susceptibility (MICs�0.5 mg/L); NT, non-typeable; PEN-S, peni-
cillin susceptibility (MICs ,0.12 mg/L); PEN-NS, penicillin non-susceptibility (MICs �0.12 mg/L). This figure appears in colour in the online version of JAC
and in black and white in the print version of JAC.
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Erythromycin-resistant isolates were clustered into six CCs and five
singletons in the post-PCV10/13 period and were associated with
seven PMEN clones (Figure 1b). Of note, clindamycin resistance
was not observed in the pre-PCV10/13 period, but it was observed
in 26 (19.8%) of 131 isolates belonging to 10 different STs in the
post-PCV10/13 period (P , 0.01), always co-occurring with erythro-
mycin resistance. Table 3 shows the distribution of STs according
to penicillin, ceftriaxone and erythromycin MICs.

Resistance to tetracycline was observed in 13 (10.4%) isolates,
belonging to seven different serotypes and STs, mainly (6/13;
46.2%) serotype 17F-ST739, in the pre-PCV10/13 period. In the
post-PCV10/13 period, 5 (3.8%) isolates were intermediate to tet-
racycline and 32 (24.4%) isolates were resistant to tetracycline,
comprising 11 serotypes and NT isolates, including six PMEN-
related clones. Fifteen (40.5%) of these 37 isolates belonged to the
MDR serotype 6C-CC386, including 1 ST8587 isolate and 14 ST386
isolates (P , 0.01).

Discussion

After 4 years of routine childhood PCV use, mostly PCV10, in a large
metropolitan area of Rio de Janeiro state, Brazil, we observed that
STs included among PCV10 serotypes were rarely found in the
post-PCV10/13 period among pneumococcal strains colonizing
children under 6 years old. However, PCV universal use did not
result in lower antimicrobial drug resistance frequencies.
Internationally disseminated clones recognized by the PMEN were
mainly responsible for antimicrobial resistance. Higher resistance
frequencies in the post-PCV10/13 period were primarily driven
by the emergence of the MDR serotype 6C-CC386, a DLV of
Poland6B-20.

High prevalence (44%) of PMEN clones causing severe pneumo-
coccal diseases was also observed among patients in a cancer
reference hospital in the same geographical area in Brazil between
2013 and 2014;12 eight of these clones were found colonizing

Table 1. Most frequent STs (found at least 4 times), capsular type affilia-
tion and related PMEN clone among pneumococcal carriage isolates
recovered from children in Brazil by sampling period

ST (n)

Capsular type (n)

Related PMEN
clone

pre-PCV10/13
(n"125)a

post-PCV10/13
(n"131)b

724 (16)c 6B (14) 6C (2)
386 (14) — 6C (14) DLV of Poland6B-20
62 (13) 11A (4) 11A/D (9) DLV of Netherlands8-33
766 (12) 15C (6) 15B/C (6)
1262 (12) 15C (6) 15B/C (6)
156 (10) 14 (9), NT (1) — Spain9V-3
42 (9)d 23A (3) 23A (6) DLV of Tennessee23F-4
338 (9) 23F (6) 23A (1), 23B (1),

23F (1)

Colombia23F-26

739 (9) 17F (9) —
5847 (9)c 6A (4) 6A (5)
733 (5)e 19A (4), 19F (1) —
1190 (5) 6A (2) 6A (3)
7082 (5) 16F (3) 16F (2)
558 (4) — 35B (4) SLV of Utah35B-24
727 (4)d 23B (3) 23B (1)
743 (4) 34 (1) 34 (3)
2315 (4)e NT (1) NT (3)
7093 (4) 15A (2) 15A/F (2)

NT, non-typeable.
aCapsular type determined by PCR and Quellung reaction.
bCapsular type determined by PCR; those not resolved by PCR were sub-
jected to cpsB sequencing and all serogroup 6 isolates were typed by
Quellung reaction.
cCC724.
dCC42.
eCC733.

Table 2. Pneumococcal isolates related to PMEN clones colonizing children pre- and post-PCV10/13 introduction in Brazil

PMEN clone (n)

Pre-PCV10/13 (n"37) Post-PCV10/13 (n"52)

related ST (n) serotype (n) related ST (n) serotype (n)

ST37/Tennessee23F-4 (12) ST42 (3) 23A (3) ST42 (6), ST11289a (1), ST439 (1), ST945 (1) 23A (7), 23B (2)
ST53/Netherlands8-33 (15) ST62 (4) 11A (4) ST62 (9), ST11370a (1), ST11372a (1) 11A/D (11)
ST63/Sweden15A-25 (2) ST63 (2) 15A/F (2)
ST67/Tennessee14-18 (1) ST66 (1) 9N (1)
ST156/Spain9V-3 (10) ST156 (10) 14 (9), NT (1)
ST177/Portugal19F-21 (5) ST177 (2), ST5827 (1),

ST7024a (2)

19F (5)

ST180/Netherlands3-31 (1) ST180 (1) 3 (1)
ST193/Greece21-30 (2) ST193 (2) 18B (1), 18C (1)
ST218/Denmark12F-34 (1) ST218 (1) 12F (1)
ST230/Denmark14-32 (2) ST230 (2) 24F/A/B (2)
ST236/Taiwan19F-14 (7) ST763 (3) 19F (3) ST320 (1), ST11290a (2), ST11292a (1) 19A (4)
ST315/Poland6B-20 (15) ST386 (14), ST8587 (1) 6C (15)
ST338/Colombia23F-26 (11) ST338 (6), ST7031a (1) 23F (7) ST338 (3), ST11284a (1) 23F (2), 23A (1), 23B (1)
ST377/Utah35B-24 (4) ST558 (4) 35B (4)
ST448/USANT-43 (1) ST448 (1) NT (1)

NT, non-typeable.
aNew STs.
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children. These include ST156, ST180 and ST218 in the pre-PCV10/
13 period, ST320 and ST558 in the post-PCV10/13 period and ST42,
ST62 and ST338 in both periods. Similar findings were seen among
IPD isolates in southern Brazil between 2007 and 2012.13

CC724, associated with serogroup 6, was the most common
(18.4%) CC in the pre-PCV10/13 period. Reports of this penicillin-
susceptible clone causing disease in Brazil since 2000 are
sporadic.12–14 However, the ability of ST724 to undergo serotype
switching (6B to 6C in the pre- and post-PCV10/13 periods, respec-
tively) suggests its evolutionary adaptability to current prevention
strategies.

In the post-PCV10/13 period, three CCs (386, 62 and 42)
accounted for nearly one-third of the 131 isolates. All of them
were closely related to PMEN clones.

Serotype 6C-CC386 was only found in the post-PCV10/13
period. This MDR lineage was responsible for more than half of the
prevalence of clindamycin-, 42% of erythromycin-, 41% of tet-
racycline- and nearly 30% of penicillin-non-susceptible strains in
this period. This lineage expressed high erythromycin MICs
(.256 mg/L), the constitutive macrolide/lincosamide/streptogra-
min B (MLSB) phenotype and carried the erm(B) gene.14 Carriage
and IPD isolates of serotype 6C emerged worldwide following
PCV715,16 and PCV1017–19 introduction. Interestingly, CC386 MDR
isolates emerged as a cause of IPDs among adults in Spain20 and
carriage among children in Portugal.21

We detected a clonal expansion of CC62, a DLV of
Netherlands8-33. Six STs were found in the post-PCV10/13 period,
including three new variants associated with capsular types 11A/D
(ST11288, ST11370 and ST11372), 19A (ST1118) and 23B
(ST6605). These findings indicate the genetic plasticity of this CC.
Similarly, clonal expansion of CC62 was the main driver behind the
increase in carriage of serotype 11A among children after PCV7
and PCV13 introduction in Sweden.22

CC42, the third most common CC in the post-PCV10/13 period, is
closely related to the Tennessee23F-4 clone. This CC was associated
with serotypes 23A and 23B in both periods. The number of isolates
and clonal diversity within CC42, however, was much greater in the
post-PCV10/13 period, with eight STs compared with only two in the
pre-PCV10/13 period. Emergence of CC42-related lineages, such as
ST439, has also been reported in Germany in the PCV13 era.23

Serotype 19A is one of the most important replacement sero-
types following PCV7 introduction associated with carriage and
IPDs. Increasing prevalence of MDR serotype 19A-ST320, a DLV of
Taiwan19F-14, has been reported in other countries before and
shortly after PCV13 introduction.24–26 In the present study, the
prevalence of serotype 19A was low in both sampling periods and,
unlike what happened in countries where PCV7 was implemented,
we believe that serotype 19A did not emerge in carriage because
PCV10 may have offered cross-protection against this serotype, as
previously suggested.27 It is, however, noteworthy that four of the
five serotype 19A isolates of the post-PCV10/13 period were identi-
cal or closely related to ST320, including two new SLVs (ST11290
and ST11292), which had the highest MICs of erythromycin, cef-
triaxone and penicillin; they were exclusively found in private clin-
ics. Since PCV13 coverage is low in Brazil, we believe that the
successful persistence of these lineages in the country will be pri-
marily driven by selective antimicrobial pressure.

As opposed to serotypes 6C and 19A, which appear to be
declining in prevalence in countries where PCV13 is universally
used,28,29 the non-PCV13 serogroup 15 and serotype 35B have
been emerging worldwide.6,17,23,24,29 In our study, serogroup
15 was responsible for 8% and 18% of the isolates in the pre- and
post-PCV10/13 periods, respectively, and several serogroup
15-associated clones reported here were observed among IPD
cases in Brazil.12,13 Additionally, serotype 35B has been often
associated with penicillin resistance24,29 and we detected four

Table 3. Distribution of STs among pneumococcal carriage isolates recovered from children in Brazil according to penicillin, ceftriaxone and erythro-
mycin MICs by sampling period

ST (n)

MIC mg/L (n) pre-PCV10/13 post-PCV10/13

Penicillin

0.12–0.19 (12) 177, 771, 810 (2), 7078a 338, 386 (3), 2315 (2), 11284a

0.25–0.38 (18) 338 (6), 751 (2), 1190 (2), 2315, 7023a, 7031a, 7034a, 7979a 62, 386, 8587

0.5–0.75 (13) — 63, 230, 386 (8), 4535, 6605, 11371a

1.0–1.5 (9) 7029a 89, 386 (2), 558, 1118, 1190, 7438 (2)

2.0–4.0 (22) 156 (9) 63, 230, 338, 558 (3), 1190 (2), 2315, 9366, 11286a, 11291a, 11374a

6.0–8.0 (7) — 320, 338, 11290a (2), 11292a, 11376a (2)

Ceftriaxone

1.0–2.0 (13) 156 (9) 320, 11290a (2), 11292a

Erythromycin

0.5–4.0 (10) 1190 (2), 7023a 558, 1190 (3), 11286a, 11291a, 11371a

8.0–24 (4) — 439, 558 (3)

.256 (25) — 63 (2), 230 (2), 320, 338, 386 (14), 8587, 9366, 11290a (2), 11292a

aNew STs.
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serotype 35B-ST558 isolates, an SLV of Utah35B-24, in the post-
PCV10/13 period that were non-susceptible to penicillin and
erythromycin.

Penicillin MICs were higher among isolates recovered after PCV
introduction; 80% of the 51 PNSP of the post-PCV10/13 period had
MICs between 0.5 and 8.0 mg/L compared with one-third of the 30
isolates recovered before PCV10/13 introduction (P , 0.01). Previous
studies conducted in Brazil have shown that serotype 14-ST156/
Spain9V-3 was the major clone behind emergence of PNSP.14,30 The
lack of detection of this clone after PCV introduction is noteworthy,
suggesting the effectiveness of PCV in reducing its circulation.

There are several limitations in the present study. First, sampling
in the pre-PCV10/13 period took place in four different locations, but
most isolates were recovered from children who attended one pub-
lic CCC (47%) or one public paediatric hospital (48%). In the post-
PCV10/13 period, sampling was evenly done in one public and two
private paediatric clinics. However, all isolates were recovered from
children younger than 6 years, who possessed similar demographic
and clinical characteristics. Secondly, there were only nine (7%) iso-
lates (two of capsular type 15B/C and one each of 6C, 11A/D, 16F,
23A and 23F, as well as two NT isolates) in the post-PCV10/13 period
recovered from children vaccinated with PCV13, making it difficult
to evaluate PCV13’s effect on clonal composition of the pneumo-
coccal population. Finally, since we did not analyse isolates repre-
sentative of all periods after PCV introduction, our study was not a
trend analysis to evaluate changes over time, but a comparison of
two cross-sectional analyses of similar populations in the same city
before and after PCV10/13 implementation for routine use.

In conclusion, we observed a diverse genetic background
among the pneumococcal population in the study area. Capsular
switching events involving antimicrobial-susceptible and -resistant
serogroups 6 and 23 were detected. Penicillin non-susceptibility
was polyclonal in both sampling periods, but a large proportion of
these isolates belonged to a few clones, predominantly serotype
14-ST156 and serotype 6C-CC386 in the pre- and post-PCV10/13
periods, respectively. Erythromycin resistance was observed
among several genotypes after 4 years of PCV10 universal use, but
the high frequency was largely due to the emergence and expan-
sion of MDR serotype 6C-CC386. Expanding PCV13 use might
reduce serotype 6C-associated genotypes due to cross-protection
with serotype 6A,24 although we have found one serotype 6C iso-
late colonizing one child who had received four doses of PCV13.
Ongoing surveillance of the clonal composition of pneumococcal
isolates is important to detect events selected by PCV universal
use, such as serotype replacement, capsular switching and clonal
expansion, and to identify factors other than PCV vaccination that
drive the evolution of drug-resistant pneumococci.
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