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RESUMO 

As vacinas pneumocócicas conjugadas 10-valente (VPC10) e 13-valente (VPC13) 
foram introduzidas, via SUS ou em clínicas privadas, respectivamente, em Niterói/RJ 
no fim de 2010 para imunizar crianças. Essas vacinas, porém, não cobrem todos os 
sorotipos e, ainda, levaram ao fenômeno de substituição de sorotipos associados a 
colonização e doenças. Assim, a busca por alvos vacinais diferentes da cápsula 
polissacarídica torna-se importante. Nosso objetivo foi avaliar a presença de duas 
proteínas de superfície com potencial vacinal (PspA e pilus) em pneumococos 
isolados de colonização de crianças em Niterói antes e após o uso universal das 
VPCs. Foram analisadas 253 amostras, sendo 124 amostras de crianças do período 
pré-vacinal (dezembro/2009 a julho/2010) e 129 amostras do período pós-vacinal 
(setembro a dezembro/2014). As amostras foram previamente caracterizadas quanto 
ao tipo capsular e ao perfil de resistência. As amostras foram submetidas a detecção 
e tipificação da proteína PspA e dos pili tipo 1 (PI-1) e 2 (PI-2) por PCR. A família 3 
(Fam3) da PspA foi encontrada em 124 (49%) amostras, seguida por Fam2 (n=98; 
38,7%) e Fam1 (n=31; 12,2%). A maioria das amostras da PspA Fam1 pertencia aos 
sorotipos 6B e 6C/D (8/40; 25,8% cada), da Fam2 ao sorotipo 15B/C (12/25; 12,2%) 
e da Fam3 ao sorotipo 6A (17/22; 13,7%). Nove (81,2%) das 11 amostras do 
sorotipo 14, sete (70%) das dez amostras do sorotipo 17F e seis (66,7%) das nove 
amostras do sorotipo 16F apresentaram a PspA Fam2. Por sua vez, 17 (77,3%) das 
22 amostras do sorotipo 6A possuíam a PspA Fam3. Cinco (16,1%) das 31 amostras 
da PspA Fam1, 37 (37,7%) das 98 amostras da PspA Fam2 e 31 (25%) das 124 
amostras da PspA Fam3 foram sensíveis a todos os antimicrobianos testados. As 
amostras de todas as famílias de PspA apresentaram um aumento na frequência de 
resistência no período pós-vacinal para clindamicina, eritromicina, tetraciclina e 
penicilina; as amostras da Fam1 também apresentaram aumento na resistência ao 
cloranfenicol. A presença de PI-1 foi detectada em 42 (16,6%) amostras. A maioria 
das amostras com PI-1 (n=15; 35,7%) pertencia ao sorotipo 15B/C; porém, nove 
(81,8%) das 11 amostras do sorotipo 14 apresentaram PI-1. O gene do PI-2 foi 
detectado em oito (3,2%) amostras, das quais seis (75%) pertenciam ao sorotipo 
multirresistente 19A e ao sorotipo 19F; destas, cinco possuíam concomitantemente o 
gene do PI-1. De modo geral, não houve diferença significativa entre as prevalências 
das proteínas entre os períodos pré e pós-vacinais; contudo, 86 (43,9%) das 196 
amostras oriundas de instituições públicas e 38 (66,7%) das 57 amostras 
provenientes de instituições privadas possuíam a PspA da Fam3 (p<0,01). As 
amostras da PspA Fam3 foram as prevalentes, mas aquelas da Fam1 apresentaram 
maior frequência de resistência aos antimicrobianos. A frequência de amostras 
apresentado genes de pili foi baixa, sobretudo PI-2. Foram observadas associações 
estatisticamente significativas de determinados sorotipos afamílias de PspA e pili, 
porém nenhuma família de PspA foi associada a sorotipos específicos. Por outro 
lado, o PI-2 foi associado ao sorogrupo 19, incluindo o sorotipo MDR emergente 
19A. Nossos dados servem de base para auxiliar na escolha de possíveis alvos para 
novas formulações vacinais antipneumocócicas. 
 
Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae, PspA, pilus, vacinas.  
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ABSTRACT  

The 10-valent (PCV10) and 13-valent (PCV13) pneumococcal conjugate vaccine 
were introduced in Niterói/RJ in the end of 2010 to immunize children, via SUS or in 
private immunization clinics, respectively. However, these vaccines do not cover all 
capsular serotypes and their introduction resulted in serotype replacement in both 
colonization and disease. Thus, the search for vaccine targets other than the 
polysaccharide capsule is important. Our aim was to evaluate the presence of two 
surface proteins found to be potential vaccine candidates (PspA and pilus) among 
pneumococcal isolates associated with colonization. The isolates were recovered 
from children in Niterói before and after the universal use of PCVs. We analyzed 253 
isolates, including 124 isolates from the pre-vaccine period (December/2009 to 
July/2010) and 129 isolates from the post-vaccination period (September to 
December/2014). The capsular types and the resistance profiles of the isolates were 
previously characterized. All isolates were subjected to the detection and typing of 
PspA and pili types 1 (PI-1) and 2 (PI-2) genes by PCR. The PspA family 3 (Fam3) 
was found in 124 (49%) isolates, followed by Fam2 (n=98, 38.7%) and Fam1 (n=31, 
12.2%). Most PspA Fam1 isolates belonged to serotypes 6B and 6C/D (8/40, 25.8% 
each), Fam2 to serotype 15B/C (12/25, 12.2%) and Fam3 to serotype 6A (17/22, 
13.7%). Nine (81.2%) of the 11 serotype 14 isolates, seven (70%) of the ten serotype 
17F isolates and six (66.7%) of nine serotype 16F isolates showed PspA Fam2. Also, 
17 (77.3%) of the 22 serotype 6A isolates had the PspA Fam3. Five (16.1%) of the 
31 PspA Fam1 isolates, 37 (37.7%) of the 98 PspA Fam2 isolates and 31 (25%) of 
124 PspA Fam3 isolates were sensitive to all antimicrobial agents tested. Isolates of 
all PspA families showed an increase in the resistance frequency in the post-
vaccination period for clindamycin, erythromycin, tetracycline and penicillin; Fam1 
isolates also showed increased resistance to chloramphenicol. The presence of PI-I 
was detected in 42 (16.6%) isolates. Most (n=15; 35.7%) PI-1 isolates belonged to 
the 15B/C serotype. The PI-2 gene was detected in eight (3.2%) isolates, of which six 
(75%) belonged to the multidrug-resistant (MDR) serotype 19A and the serotype 19F; 
five of them carried concomitantly the PI-1 gene. In general, no significant difference 
was observed between the prevalence of PspA families or pilus types and the 
periods investigated. However, 86 (43.9%) of the 196 isolates recovered from 
children at public institutions and 38 (66.7%) ofthe 57 isolates from children at private 
institutions had the PspAFam3 (p<0.01).PspA Fam3 isolates were the prevalent 
ones, but those of Fam1 presented a higher frequency of antimicrobial resistance. 
The frequency of isolates carry in pilus genes was low, especially PI-2. Statistically 
significant associations of some serotypes with PspA families and pilus types were 
observed, but no PspA family was associated with specific serotypes. In contrast, PI-
2 was associated with serogroup 19, including the emerging MDR serotype 19A. Our 
data may help the selection of targets for new anti-pneumococcal vaccine 
formulations. 

Keywords: Streptococcus pneumoniae, PspA, pilus, vaccines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1Streptococcus pneumoniae: caracterização e identificação 

 

O gênero Streptococcus é composto por cocos Gram positivos. Esse gênero 

abrange uma grande variedade de espécies, que podem ocupar diferentes 

hospedeiros e habitats (MARRI; HAO; GOLDING, 2006). Baseado em um estudo 

genético comparativo entre diferentes espécies do gênero, realizado por Gao e 

colaboradores (2014), foi proposta uma divisão das espécies em dois grupos de 

acordo com aspectos relacionados à estrutura populacional e análises filogenéticas. 

Para tal, sugeriu-se uma primeira população composta pelos grupos Piogênicos, 

Bovis, Mutans e Salivarius e uma segunda população formada por Mitis, Anginosus 

e Desconhecido. Segundo essa proposta, a espécie Streptococcus pneumoniae 

pertenceria ao grupo Mitis. No entanto, em 2002, a espécie S. pneumoniae já havia 

sido agregada ao grupo Streptococcus mitis de acordo com resultados de testes de 

caráter fenotípico (FACKLAM, 2002). 

Um estudo realizado por Kilian e colaboradores (2014) apontou o 

paralelismo na relação evolutiva das espécies S. pneumoniae e S. mitis, de modo 

que a primeira apresentou importante plasticidade genômica ao adquirir genes de S. 

mitis e de outras espécies, apresentando um arsenal de genes que aparentemente 

explicam, entre outros aspectos, a diversidade em termos estruturais da cápsula 

polissacarídica dessa espécie. Já com relação ao S. mitis, nota-se uma redução 

genômica com pequena quantidade de genes de virulência e estabilidade no 

processo de interação com o organismo hospedeiro visando a manutenção 

harmoniosa da espécie.  

A espécie S. pneumoniae foi isolada pela primeira vez no ano de 1880 

concomitantemente por Sternberg e por Pasteur na França, muito embora exista a 

possibilidade de visualização da espécie em tecidos pulmonares por outros 

pesquisadores anteriormente (apud AUSTRIAN, 1981). Esse microrganismo, 

também conhecido como pneumococo, apresenta-se frequentemente disposto em 

pares com a presença de bordas externas de aspecto lanceolado. Trata-se de uma 

espécie conhecida pela necessidade de meios ricos para o seu crescimento, 

destacando-se o emprego do meio ágar sangue, no qual as colônias bacterianas são 
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classificadas como α-hemolíticas e apresentam uma depressão central. Destaca-se, 

ainda, o fato de que essa espécie requer dióxido de carbono a 5% para o seu 

crescimento. Além disso, S. pneumoniae é anaeróbio facultativo e não produz a 

enzima catalase (LUND; HENRICHSE, 1978; TRABULSI; ALTHERTUM, 2015). 

Segundo Kellogg e colaboradores (2001), é necessária a associação de 

diferentes técnicas para uma identificação precisa de S. pneumoniae, uma vez que 

podem ocorrer diagnósticos incorretos, principalmente com relação aos 

componentes do grupo viridans. Dessa forma, devem ser considerados a 

observação morfológica da colônia, o padrão de hemólise, as características 

morfotintoriais e arranjo após coloração de Gram, a susceptibilidade à optoquina, a 

solubilidade em desoxicolatode sódio (bile-solubilidade) e, se possível, testes 

sorológicos e genéticos. 

Segundo Satzke e colaboradores (2013), a susceptibilidade à optoquina e a 

solubilidade em sais biliares devem ser considerados testes indispensáveis, porém 

presuntivos, considerando a existência de formas atípicas de pneumococos que se 

apresentam resistentes à optoquina e/ou insolúveis em sais biliares. Pinto e 

colaboradores (2013) observaram que a resistência à optoquina parece estar 

associada a eventos mutacionais aleatórios, principalmente no gene da subunidade 

c da ATPase, uma vez que a ocorrência de cepas resistentes apresentaram variados 

sorotipos, genótipos e fenótipos. Classicamente, S. pneumoniae também é 

classificado como solúvel em ácidos biliares. Contudo, conforme relatado por 

Whatmore e colaboradores (2000) em um estudo comparativo de diferentes 

espécies com base em genes considerados conservados, identificou-se um 

subgrupo bile-insolúvel. Além disso, esse teste é considerado por alguns autores 

como de difícil interpretação devido à subjetividade da avaliação do resultado 

(SLOTVED et al., 2017; WESSELS et al., 2012).  

Em relação aos testes sorológicos, a reação de Quellung pode ser descrita 

como uma interação entre polissacarídeos presentes na cápsula de bactérias 

íntegras e antissoros específicos, que variam de acordo com a composição de 

mono, di e oligossacarídeos da estrutura capsular. A similaridade estrutural e 

antigênica de alguns sorotipos forma o chamado sorogrupo, quando são 

identificados pelo mesmo número, mas diferentes letras (LUND; HENRICHSE, 

1978). Empregando-se a técnica supracitada, mais de 90 sorotipos capsulares 
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podem ser discriminados (CALIX et al., 2012). Porém, o alto custo de produção dos 

antissoros, a subjetividade associada à verificação do resultado e a morosidade do 

processo (SATZKE et al., 2013) têm impulsionado novos estudos para o emprego de 

outras técnicas como a PCR multiplex para obtenção dos resultados (PAI et al., 

2006). 

Dias e colaboradores (2007) propuseram uma adaptação da técnica de PCR 

multiplex descrita por Pai e colaboradores (2006) para verificação dos sorotipos de 

S. pneumoniae prevalentes na América Latina, de modo que um laboratório com os 

componentes básicos para realização dessa técnica fosse capaz de deduzir os 

sorotipos de cerca de 90% das amostras isoladas na região. Essa metodologia vem 

permitindo, então, a obtenção de dados referentes aos sorotipos circulantes em 

diversas regiões do mundo sem a necessidade de técnicas convencionais onerosas, 

como a reação de Quellung, possibilitando que avaliações frequentes possam ser 

realizadas com uma melhor otimização do tempo e consequente melhoramento nas 

avaliações pós-vacinais. 

Com relação aos testes moleculares atualmente empregados se destaca o 

marcador recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que avalia a 

presença do gene lytA, mediante o emprego da técnica de reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qPCR, do inglês quantitative PCR) desenvolvida pelo 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) devido à sua  especificidade. 

Contudo, a cultura continua sendo considerada o padrão ouro, sendo a qPCR para o 

gene lytA uma complementação para identificação de pneumococos devido à sua 

alta capacidade de transformação (SATZKE et al., 2013). 

 

1.2 Fatores de Virulência 

 

Como principais fatores de virulência, há a cápsula polissacarídica, 

componentes de parede celular, pneumolisina, autolisina, proteínas de superfície 

pneumocócica, pili, imunoglobulina A1 (IgA1) protease, peróxido de hidrogênio, ilhas 

de patogenicidade (PAIs) e capacidade de formação de biofilme. Cabe ressaltar que 

os mecanismos de transformação, recombinação gênica e transferência horizontal 

de genes são os principais responsáveis pela vasta capacidade de virulência de S. 

pneumoniae (BROOKS & MIAS, 2018). 
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A cápsula é um dos fatores de virulência mais importantes para S. 

pneumoniae. Suas funções principais incluem a inibição da ativação do sistema 

complemento do hospedeiro, bloqueio das interações com imunoglobulinas, escape 

da depuração mucociliar durante a fase comensal, permissãodo trânsito do local de 

colonização (muco luminal) para a superfície epitelial, além de propriedades 

antifagocíticas (BROOKS & MIAS, 2018; HYAMS et al., 2009; MITCHELL & 

MITCHELL, 2010; NELSON et al., 2006; VAN DER POLL & OPAL, 2009). 

As proteínas de superfície pneumocócica atuam em aspectos de alta 

importância relacionados à manutenção da vida e virulência do pneumococo, de 

modo que são responsáveis pela aptidão (do inglês, fitness) bacteriana, interações 

do tipo célula-célula e patógeno-hospedeiro, e até mesmo na eliminação de 

potenciais competidores. Destacam-se três famílias de proteínas classificadas de 

acordo com o tipo de domínio que possuem, a saber: 

(i) domínio LPxTG, que se encontra covalentemente ancorado à parede 

celular com funções basicamente enzimáticas (como IgA protease, por exemplo) ou 

de adesina (pili 1 e 2, por exemplo); 

(ii) domínio de lipoproteína, que são proteínas que se ancoram à membrana 

e apresentam papel essencial na sobrevivência bacteriana podendo-se mencionar 

como exemplo a Pia (Pneumococcal iron acquisition A, B e C), que se trata de um 

complexo transportador de ferro; 

(iii) domínio de ligação à colina, no qual ocorre uma interação não covalente 

da proteína com resíduos de colina de ácidos teicóicos, que apresenta atualmente 

aproximadamente 15 membros, podendo-se citar a PspA (Pneumococcal surface 

protein). 

Há, ainda, as proteínas de superfície descritas como não-clássicas (NCSPs), 

que são proteínas citoplasmáticas, que por mecanismos ainda não conhecidos 

podem ocupar a superfície célula, atuando principalmente como adesinas. Até o 

momento, somente seis dessas proteínas foram identificadas. Os sinais secretórios 

são desconhecidos e não parecem apresentar domínios de ancoragem (GARCÍA-

SUÁREZ et al., 2006; PÉREZ-DORADO; GALAN-BARTUAL & HERMOSO, 2012). 

Sobre os componentes de parede celular, destacam-se os peptideoglicanos, 

os ácidos teicoicos e lipoteicóicos, que são considerados padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs, do inglês pathogen-associated molecular patterns) 
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capazes de gerar respostas inflamatórias nos hospedeiros (BROOKS & MIAS, 2018; 

GISCH et al., 2015). 

A pneumolisina pode ser descrita como uma citotoxina com propriedades 

multifuncionais, capaz de formar poros em outras células e favorecer a destruição de 

barreiras teciduais. Além disso, é uma estrutura apta a alterar a resposta imune do 

hospedeiro através da ação citolítica direta sobre células imunes, inibição da 

quimiotaxia para o local da infecção, ativaçãoda via clássica do complemento 

impedindo a deposição de elementos do complemento sobre o microrganismo, 

inibição do movimento mucociliar do epitélio e o rompimento de junções celulares 

epiteliais do sistema respiratório. Destaca-se ainda a sua possibilidade em atuar 

como adesina (RAYNER et al., 1995; RUBINS & JANOFF, 1998; SCHACHERN et 

al., 2014). 

As autolisinas são enzimas envolvidas no processo de autólise de bactérias, 

que permite a liberação de substâncias capazes de gerar danos às células 

hospedeiras, tais como pneumolisinas, ácido teicoico, peptideoglicanos e outras. A 

primeira e mais bem descrita autolisina pneumocócica denomina-se amidase lítica 

(LytA), que é capaz de clivar a ligação N-acetilmuramoil-l-alanina, 

consequentemente degradando o peptideoglicano (BROOKS & MIAS, 2018; 

KADIOGLU et al., 2008). 

A imunoglobulina A1 (IgA1) protease é uma enzima capaz de inibir a ação 

do anticorpo IgA ao promover a sua destruição, de modo que seus efeitos protetores 

sejam anulados. Vale ressaltar, porém, que, mediante essa ameaça, o hospedeiro 

pode ser capaz de produzir anticorpos aptos a neutralizar essa atividade proteolítica 

(JANOFF et al., 2013). 

As ilhas de patogenicidade (PAIs, do inglês pathogenicity islands) são ilhas 

genômicas que carreiam genes associados a virulência. São, de fato, elementos 

genéticos móveis de tamanho entre 10 a 200 kb. A sua diferenciação no genoma 

total é principalmente evidenciada pelo seu conteúdo GC. Uma ilha de 

patogenicidade identificada em S. pneumoniae foi chamada de ilha de 

patogenicidade pneumocócica 1 (PPI-1),que apresenta 27 kb e carreia um sistema 

de captação de ferro chamado pit2ABCD (DAVIS; WALDOR, 2002; DOBRINDT et 

al., 2004; SCHMIDT & HENSEL, 2004; BROWN; GILLILAND & HOLDEN, 2001). 
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Biofilmes são estruturas formadas por agregados de microrganismos 

envoltos por substâncias poliméricas extracelulares, geralmente estabelecidas sobre 

uma matriz. No caso de S. pneumoniae, sua formação pode ser facilitada pela 

menor expressão da cápsula ao expor moléculas de superfície que favorecem a 

agregação bacteriana. Biofilmes promovem proteção contra substâncias 

antimicrobianas e ações do sistema imunológico do hospedeiro, além de favorecer a 

ocorrência de íntima comunicação célula-célula e a transferência horizontal de genes 

(FLEMMING & WINGENDER, 2010; SHAINHEIT; MULÉ & CAMILLI, 2013).  

Após a elucidação de alguns dos principais fatores de virulência associados 

à espécie S. pneumoniae destacam-se as proteínas de superfície, somente citadas 

anteriormente, denominadas pilus e PspA como as de principal interesse desse 

trabalho mencionando características inerentes às mesmas a seguir. 

Pili são projeções flexíveis da superfície da célula bacteriana, 

covalentemente ligadas a parede celular por enzimas denominadas sortases. Essas 

estruturas foram descritas inicialmente em bactérias Gram-negativas, mas 

atualmente sabe-se que estão presentes em um grupo de bactérias Gram-positivas, 

incluindo S. pneumoniae. Essas estruturas desempenham papel importante na 

colonização e patogênese bacteriana, destacando-se o favorecimento do processo 

de aderência às células hospedeiras, auxílio na formação do biofilme, 

reconhecimento dos elementos de matriz extracelular emodulação da resposta 

inflamatória do hospedeiro, permitindo que o microrganismo possa invadir outros 

tecidos. Até o momento, foram descritos dois tipos de pilus em pneumococos, 

codificados por duas diferentes ilhotas (PI, do inglês pilusislets): PI-1 e PI-2 

(BAROCCHI et al., 2006; SHAIK et al., 2014).  

A PspA, conforme descrito anteriormente, é uma proteína de superfície 

celular de caráter eletronegativo e sorologicamente variável. Esta se destaca no 

contexto de virulência por ser capaz de bloquear a ação do sistema complemento, 

reduzindo os processos de opsonização e depuração bacteriana, além de ligar-se 

especificamente à apolactoferrina, impedindo a sua ação bactericida. Por sua 

distribuição quase universal entre os pneumococos e por apresentar uma alta 

imunogenicidade, tem sido considerada uma excelente candidata a alvo vacinal 

sozinha ou em associação aoutras proteínas. A PspA pode ser classificada em três 

famílias e seis clados, mas, apesar dessa variação estrutural, estudos sugerem que 
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a presença de epítopos comuns seria capaz de conferir proteção contra quadros de 

sepse (BROOKS & MIAS, 2018; DANIELS et al., 2010; QIAN et al., 2011; 

SCHACHERN et al., 2013; VASHISHTA et al., 2015). 

 A ampla diversidade de fatores de virulência de S. pneumoniae, sua 

interação com o hospedeiro e a resposta de defesa deste determinam o resultado 

das infecções pneumocócicas, que podem se apresentar como assintomáticas, 

doenças brandas ou, em alguns casos, com ampla gravidade, podendo levar ao 

óbito (JANOFF et al., 2013). 

 

1.3 Patogenia e manifestações clínicas 

 

Streptococcus pneumoniae apresenta como habitat o trato respiratório 

superior humano e, em condições de equilíbrio, possui uma relação comensal. O 

estado de doença só ocorre no momento em que o microrganismo migra para outras 

regiões do hospedeiro no próprio trato respiratório ou alcança a circulação 

sanguínea e, consequentemente, outros sistemas orgânicos. Dessa forma, sugere-

se que a colonização seja o passo inicial para o desenvolvimento das doenças 

associadas ao pneumococo (AUSTRIAN, 1986; WEISER, 2009). De acordo com 

Musher (2003), a colonização e o contágio ocorrem sob as mesmas condições, 

quando ocorre o contato próximo entre indivíduos ou através de secreções com um 

grande número de gotículas, principalmente em locais com aglomeração de 

pessoas. 

Streptococcus pneumoniae é descrito como um dos principais agentes 

bacterianos causadores de pneumonias adquiridas na comunidade (PAC, do inglês, 

community-acquired pneumonia), além de ocasionar bacteremia, meningites, 

infecções do trato respiratório superior (sinusite e otite média aguda) e, em casos 

menos comuns, conjuntivite e artrite séptica (ANTIC et al., 2017; KADIOGLU et al., 

2008; LYNCH & ZHANEL, 2009; ÖRTQVIST; HEDLUND & KALIN, 2005). 

A PAC ainda é uma doença comum e considerada grave, principalmente 

quando acomete pacientes idosos e/ou portadores de comorbidades, com incidência 

elevada de óbitos. A relação dessa doença como infecção secundária àquela pelo 

vírus Influenza tem sido descrita como um fator de risco importante e capaz de 

agravar drasticamente o quadro, sugerindo-se o estímulo a vacinação preventiva 
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para ambas visando a redução do número de casos mais graves. Além disso, a PAC 

é relacionada a um grande número de quadros de sepse em todo o mundo. Destaca-

se também a questão do subdiagnóstico, pois a identificação do agente etiológico 

depende de uma coleta adequada e rapidez no transporte (BARTLETT & MUNDY, 

1995; JAIN et al., 2015; O’BRIEN et al., 2000; ÖRTQVIST; HEDLUND & KALIN, 

2005; LATERRE et al., 2005). 

A otite média aguda e a sinusite são infecções comumente causadas por S. 

pneumoniae, de modo que já é bem estabelecida a proposta de que a colonização 

nasofaríngea está intimamente relacionada à disseminação do mesmo para regiões 

anatômicas próximas, tais como a orelha média e os seios da face, respectivamente 

(BERGENFELZ & HAKANSSON, 2017). 

A conjuntivite pneumocócica e a artrite séptica são quadros pouco comuns 

associados a infecção por S. pneumoniae. A infecção associada à região ocular é 

considerada rara e há uma diferença genômica considerável entre as cepas 

responsáveis pelo quadro de conjuntivite pneumocócica e as que causam outras 

doenças (ANTIC et al., 2017; VALENTINO et al., 2014). A respeito da artrite séptica, 

esse quadro, quando detectado, normalmente é observado em associação aoutros 

focos de infecção ocasionados pelo patógeno, sendo considerada uma infecção 

secundária (BARABOUTIS; SKOUTELIS, 2004).  

Acerca das doenças pneumocócicas invasivas (DPIs), destacam-se a 

pneumonia bacterêmica, a meningite e a bacteremia associada a sepse. Há 

inúmeros relatos na literatura que buscam diferenciar geneticamente clones 

associados a colonização, ou seja, aqueles pouco relacionados a DPIs e que não 

geram sintomatologia no hospedeiro, e os verdadeiramente invasivos. Contudo, 

situações controversas têm sido encontradas em diferentes localidades, não 

havendo ainda um suporte para afirmações acerca do tema, pois muitos sorotipos 

envolvidos em quadros de doenças são também frequentes em colonização 

(BRUEGGEMANN et al., 2003; DOMENECH et al., 2013; ROBINSON et al., 2001). 

 

1.4 Epidemiologia 

 

Os grupos considerados de risco para as DPIs são crianças menores de 5 

anos de idade, sobretudo aquelas com idade inferior a 2 anos, e adultos idosos 
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(igual ou superior a 60 anos), além de pessoas com imunodeficiências ou com 

doenças crônicas subjacentes (KIM et al., 2016) 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as 

infecções das vias respiratórias inferiores foram a quarta causa de morte no mundo, 

gerando cerca de 3 milhões de mortes somente no ano de 2016. Em 2015, foram 

registrados 393.000 (228.000-532.000) óbitos relacionados à pneumonia 

pneumocócica em crianças com idade inferior a 5 anos em 195 países (GBDMCDC, 

2016). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), entre os anos de 

2010 e 2018, foi relatada uma incidência média de 1.049 casos/100.000 habitantes e 

uma taxa de mortalidade média de 29,2% para casos de meningite pneumocócica. 

Além disso, a meningite pneumocócica apresentou uma taxa de mortalidade mais 

elevada que as relacionadas a Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae, que 

alcançaram frequência de 21,3% e 16,3%, respectivamente. 

Com relação aos sorotipos capsulares, segundo Hackel e colaboradores 

(2013) em um estudo realizado com amostras oriundas de diferentes continentes, 

háuma diferença significativa relacionada à distribuição geográfica dos sorotipos. 

Além disso, os autores destacam uma elevação do número de casos relacionados a 

sorotipos não-vacinais, que será discutida mais adiante, e ainda a persistência de 

alguns sorotipos vacinais fornecendo dados relacionados à associação de 

resistência aos antimicrobianos com determinados sorotipos. Como exemplo de 

informação gerada no estudo destaca-se o fato de que os sorotipos mais comuns em 

crianças com idade inferior a 5 anos são 19A, 19F e 14, de modo que o primeiro não 

encontra-se contemplado pela vacina pneumocócica conjugada 10-valente (PCV10) 

distribuída pelo sistema público de saúde brasileiro, estando presente na vacina 

pneumocócica conjugada 13-valente (PCV13) disponível apenas em clínicas 

particulares (BRASIL, 2014). Além disso, 16,2% dos 2173 isolados empregados no 

estudo apresentaram sorotipos não contidos em qualquer vacina disponível 

atualmente.  

Embora seja difícil diferenciar com precisão os tipos capsulares mais 

associados a colonização ou doenças pneumocócicas, destacam-se os sorotipos 1, 

5, 6A, 6B, 14, 19F e 23F como importantes em casos de DPI em crianças com idade 

inferior a 5 anos e os sorotipos 19F e 23F como responsáveis por uma faixa de 9% a 
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18% dos casos mundiais. Há, ainda, uma maior associação dos sorotipos 6B, 9V, 

14, 19A, 19F e 23F à resistência aos antimicrobianos (JOHNSON et al., 2010; WHO, 

2019). 

No Brasil, Dos Santos e colaboradores (2013), ao avaliarem um período 

anterior e outro posterior à introdução da vacina pneumocócica conjugada 10-

valente (VPC10) em amostras de pacientes com DPI, observaram uma redução dos 

casos relacionados aos sorotipos vacinais, uma diminuição da incidência global do 

número de casos em crianças com idade inferior a 2 anos e uma provável queda na 

frequência de amostras resistentes aos antimicrobianos beta-lactâmicos após a 

distribuição da vacina VPC10 na rede pública brasileira.  

Cabe aqui ressaltar que, em relação a resistência aos antimicrobianos, a 

OMS publicou, em 2017, uma lista destacando os principais agentes patogênicos 

resistentes aantimicrobinos que demandam atenção especial, visando estimular a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos. Nessa lista, S. pneumoniae não 

sensível à penicilina (PNSP) foi classificado como microrganismo de prioridade 

média (https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-

bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed). 

 

1.5 Prevenção associada à cobertura vacinal de doenças 

pneumocócicas 

 

Atualmente, existem quatro vacinas antipneumocócicas disponíveis. Três 

dessas vacinas são conjugadas e podem ser administradas em crianças com idade 

inferior a 2 anos. Por sua vez, a vacina polissacarídica 23-valente (VPP23), que 

apresenta 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, pode ser empregada apenas em indivíduos 

de maior idade, sendo geralmente indicada para indivíduos com maiores riscos para 

casos fatais associados a S. pneumoniae, incluindo-se nesse grupo indivíduos com 

idade superior a 60 anos, pacientes com HIV (do inglês, human 

immunodeficiency virus), câncer, pessoas que vivem acamadas e/ou em ambientes 

fechados, entre outros. Essa vacina não tem seu uso indicado em crianças com 

idade inferior a 2 anos devido à sua natureza exclusivamente polissacarídica e 

consequente geração de uma resposta imunológica menos duradoura sem a 
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formação de antígenos T-dependentes (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 

COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES, 2010; BRASIL, 2014). 

Em relação às vacinas conjugadas, a vacina pneumocócica conjugada 7-

valente (VPC7) apresenta o polissacarídeo capsular de sete sorotipos: 4, 6B, 9V, 14, 

18C, 19F e 23F. A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10) abriga os 

sete sorotipos supracitados e ainda os sorotipos 1, 5 e 7F. Já a vacina 

pneumocócica conjugada 13-valente (VPC13) alberga os dez sorotipos da VPC10 e 

os sorotipos 3, 6A e 19A. Essas vacinas recebem o nome de conjugadas porque os 

antígenos capsulares são quimicamente conjugados a uma proteína transportadora, 

tornando-os antígenos T-dependentes. A VPC7 teve seu uso recomendado 

inicialmente no ano de 2000 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2001. A 

VPC10 e a VPC13 encontram-se disponíveis comercialmente desde 2009-2010 

(DOMINGUES et al., 2014; DOS SANTOS et al., 2013; WHO, 2019). 

No Brasil, a vacina atualmente disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) 

para crianças é a VPC10, implementada no ano de 2010 com esquema básico inicial 

de três doses principais empregadas em lactentes aos 2, 4 e 6 meses, com uma 

dose de reforço aos 12 meses havendo também outros esquemas em caso de 

atraso ou ausência da vacinação (BRASIL, 2014). Em 2016, houve alteração do 

esquema de três para duas doses iniciais aos 2 e 4 meses de vida, mantendo-se, 

porém, a dose de reforço (BRASIL, 2016). Além disso, no ano de 2019 a Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, substituta do Ministério da Saúde, 

incluiu a VPC13 no SUS para pacientes de alto risco com idade superior a 5 anos 

nos Centros de Referência Imunobiológicos Especiais (CRIE) através da Portaria N° 

14 (BRASIL, 2019). 

Em um estudo realizado por Weil-Olivier e colaboradores (2012), no qual foi 

avaliada a ocorrência de doenças pneumocócicas no período posterior à 

incorporação da VPC7 nos programas de imunização de países europeus entre os 

anos de 2006 a 2008, foi observado que os sorotipos presentes na VPC7 passaram 

a ser menos encontrados em doenças, ao passo que alguns sorotipos não-vacinais 

tiveram seu isolamento aumentado. Esse fato ocorreu também em outros países 

onde a VPC7 foi implantada de forma universal, como nos Estados Unidos (HICKS 

et al., 2007). Esse fenômeno ficou conhecido como serotype replacement, ou seja, 

substituição de sorotipos vacinais por aqueles não-vacinais. Surgiu, então, a 
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necessidade de desenvolvimento de vacinas com maior espectro de proteção 

sorológica para redução dos casos de doenças pneumocócicas invasivas por 

sorotipos emergentes, ilustrando a pressão seletiva exercida após a inserção de 

uma vacina em uma determinada população. Essas alterações epidemiológicas 

ressaltam a importância da vigilância constante dos sorotipos circulantes. 

É descrito na literatura, também, outro fenômeno, chamado capsular 

switching. Trata-se de uma recombinação gênica que faz com que o microrganismo 

seja capaz de expressar um novo sorotipo capsular. Essa ocorrência tem sido 

descrita com maior frequência no período pós-vacinal com mudança para sorotipos 

não-vacinais. Contudo, parece que esses eventos genéticos vêm ocorrendo ao longo 

dos anos e a pressão imposta pela vacinação apenas tem selecionado cepas que já 

haviam alterado sua cápsula antes do advento das vacinas conjugadas (BEALL et 

al., 2011; CROUCHER et al., 2014). 

Considerando que novos tipos capsulares vêm sendo descobertos e que os 

sorotipos variam de acordo com a região geográfica e com a idade, além do fato de 

que uma mesma vacina não abriga todos os sorotipos (OGUNNIYI et al., 2006; QIAN 

et al., 2011), alguns pesquisadores têm investido na busca por novos alvos vacinais 

capazes de conferir uma proteção mais ampla e eficaz independente do sorotipo 

capsular. Para tal, o emprego de um ou mais antígenos proteicos pneumocócicos 

presentes em todos os sorotipos, ou ao menos naqueles com maior potencial 

patogênico, têm sido sugerido, destacando-se, entre eles, a PspA e os pili 

(OGUNNIYI et al., 2006; QIAN et al., 2011). 

Conforme citado anteriormente, a proteína PspA configura-se como um 

importante fator de virulência, impedindo a deposição de elementos sobre o 

microrganismo por parte do sistema complemento e a fagocitose. Essa proteína tem 

sido considerada como um potencial alvo vacinal devido a sua ampla distribuição 

entre os pneumococos, geração de anticorpos capazes de realizar reações cruzadas 

com proteínas PspA heterólogas, fornecimento de proteção contra colonização e 

doenças, além de ser altamente imunogênica e a sua produção ter custos 

associados menos elevados. Além disso, regiões conformacionais da área N-

terminal podem ser epítopos eficazes para proteção contra um clado específico de 

PspA (BOGAERT et al, 2004; BROOKS & MIAS, 2018; NABORS et al., 2000; 

OGUNNIYI et al., 2006; QIAN et al., 2011; VADESILHO et al., 2014). 
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Destacam-se ainda os pili, que, quando presentes, estão associados a 

aderência bacteriana, promovendo a colonização de forma mais eficiente e o 

desencadeamento de processos inflamatórios que podem favorecer a invasão dos 

microrganismos no tecido e ocasionar quadros mais graves. Estudos em modelos 

murinos demonstraram ação protetora contra DPIs, empregando-se a imunização 

com subunidades da PI-1. Além disso, um estudo realizado nos Estados Unidos, em 

Atlanta, demonstrou um aumento da presença da PI-2 de 3,6% em 1999 para 21% 

em 2006 em amostras de DPI, indicando a importância de se atentar para uma 

possibilidade vacinal que seja capaz de albergar os pili PI-1 e PI-2 (BAROCCHI et 

al., 2006; GIANFALDONI et al., 2007; REGEV-YOCHAY et al., 2016; ZÄHNER; 

GUDLAVALLETI & STEPHENS, 2010). 

Sabendo-se da estreita relação entre a colonização e a ocorrência de DPIs, 

destaca-se a importância da vacinação em grande escala e o monitoramento dos 

sorotipos circulantes por vigilância epidemiológica, visando inclusive identificar a 

prevalência na população pneumocócica de potenciais alvos vacinais e seus tipos 

para conhecimento do seu perfil de distribuição em diferentes localidades e faixas 

etárias. Esses dados poderiam servir de base para o desenvolvimento de novas 

estratégias vacinais capazes de abrangero maior número possível de cepas com 

potencial para causar doença (BOGAERT; DE GROOT & HERMANS, 2004).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a presença dos genes de duas proteínas de superfície com potencial 

vacinal em amostras de S. pneumoniae isoladas da nasofaringe (colonização) de 

crianças antes e após o uso universal das vacinas pneumocócicas conjugadas em 

crianças de Niterói/RJ. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar a presença dos genes e diferenciar as famílias da proteína PspA 

por PCR; 

- Investigar a presença dos genes e os tipos de pili por PCR; 

- Avaliar a correlação entre a presença e os tipos de PspA e pili com o período 

de isolamento, sorotipo capsular e perfil de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Amostras bacterianas 

 

As amostras empregadas nesse estudo são oriundas de crianças com idade < 

6 anos do município de Niterói, isoladas em dois projetos. Os projetos são 

“Caracterização bio-epidemiológica de patógenos respiratórios do gênero 

Streptococcus” e “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”, cujas coletas ocorreram em 2009/2010 

(período pré-vacinal) e 2014 (período pós-vacinal), respectivamente. As amostras 

bacterianas fazem parte da coleção de culturas do Laboratório de Cocos Gram 

Positivos (MIP/CMB/UFF) e estão armazenadas em criotubos contendo 1,0 mL de 

meio STGG (skimmilk-tryptone-glucose-glycerin transport medium contendo 2% leite 

desnatado em pó, 3% triptona, 0,5% glicose e 10% glicerol) a -80ºC. 

Foram analisadas 253 amostras, sendo 124 amostras de crianças do 

período pré-vacinal (dezembro/2009 a julho/2010) e 129 amostras do período pós-

vacinal (setembro a dezembro/2014). As 124 amostras do período pré-vacinal foram 

isoladas de crianças assistidas em duas creches públicas (n=61) e em dois hospitais 

públicos (n=63) de Niterói/RJ. As 129 amostras do período pós-vacinal foram 

isoladas de crianças assistidas em duas clínicas pediátricas privadas (n=57) e uma 

clínica pública (n=72) de Niterói/RJ. Em Niterói, a VPC10 começou a ser 

administrada para a população pediátrica em outubro de 2010, mesma época em 

que a VPC13 passou a ser comercializada em clínicas particulares de imunização. 

Todas as amostras foram previamente caracterizadas quanto ao tipo 

capsular por PCR multiplex e/ou reação de Quellung, além do perfil de resistência a 

nove antimicrobianos por disco-difusão (NEVES et al., 2013; NEVES et al., 2017). 

 

3.2 Obtenção de DNA 

 

A obtenção do DNA das amostras seguiu o protocolo descrito por Rodrigues 

e colaboradores (2017). Para tal, as amostras bacterianas foram reativadas em ágar 

triptona de soja (Kasvi, Itália) contendo 5% de sangue desfibrinado de carneiro 
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(Ebefarma Ltda, Brasil) e incubadas a 36±1ºC por 18h-24h. A seguir, algumas 

colônias foram suspensas em 300 μL de solução TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 

pH 8.0) de forma a obter turvação equivalente a escala 1 de McFarland. A lise 

bacteriana foi, então, realizada por fervura (100°C) durante 10 min para obtenção do 

DNA. Logo após, a suspensão foi centrifugada por 1 min a 3.000 rpm com posterior 

congelamento do sobrenadante a -20°C até a sua utilização. 

 

3.3 Tipificação do gene da PspA por PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) 

 

Todas as amostras foram submetidas à técnica de PCR para detecção e 

distinção do gene PspA em famílias (Fam1, Fam2 e Fam3) empregando os 

iniciadores descritos por Hollingshead e colaboradores (2006), Swiatlo e 

colaboradores (1997) e Vela-Coral e colaboradores (2001), conforme a tabela 

apresentada no final da seção (Tabela 1). 

Foram realizadas três reações distintas para a identificação dastrês famílias: 

Fam1, Fam 2 e Fam 3. A primeira reação empregou os iniciadores LSM12 e SKH63 

e permitiu a classificação das amostras em Fam1. O segundo ensaio de PCR foi 

realizado com os iniciadores LSM12 e SKH52, identificando as amostras como 

Fam2. Por fim, a terceira reação empregou os iniciadores LSM12 e SKH2 para 

detectar todas as famílias. A classificação em PspA Fam 3 foi realizada por 

exclusão, uma vez que as famílias 1 e 2 foram identificadas nas reações anteriores 

(HOLLINGSHEAD; BECKER & BRILES, 2000).  

O ensaio de PCR foi desenvolvido empregando-se um volume final de 25 μL, 

contendo tampão 1X, 3,0 mM de MgCl2, 0,5 μM de cada deoxinucleotídeo 

trifosfatado (dATP, dGTP, dCTP e dTTP), 0,5 μM de cada iniciador, 0,5 U de 

TaqDNA polimerase e 2,0 μL da preparação de DNA. Todos os reagentes 

empregados nessa metodologia foram da marca Thermo Fisher Scientific Inc. 

(Waltham, MA, EUA). A amplificação em termociclador (SimpliAmp Thermal Cycler; 

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

etapas: 95ºC durante 5 min seguida de 30 ciclos a 94ºC durante 1 min, 55ºC durante 

1 min e 72ºC por 3 min e uma etapa final de 72°C durante 7 min. Como controle 

negativo para a Fam1, utilizou-se a cepa de Streptococcus pneumoniae NCC01 e 
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como controle positivo, a cepa NCC18. Para a Fam2, utilizou-se como controle 

negativo a cepa de Streptococcus pneumoniae NCC18 e como controle positivo, a 

cepa NCC16B. Já para a Fam3, utilizou-se a cepa de Streptococcus pneumoniae 

NCC18 como controle negativo e como controle positivo, a cepa NCC20. 

 

Tabela 1. Sequênciados iniciadores empregadosnos ensaios de PCR para detecção 

do gene e distinção das famílias daproteína PspA. 

Família Iniciador Sequência (5’ para 3’) 
Tamanho do 

amplicon 

Famílias 1, 2 e 3 

forward comum  
PspAf-LSM12 CCGGATCCAGCGTCGCTATCTTAGGGGCTGGTT  

Família 1 reverse PspA1r-SKH63 TTTCTGGCTCATC/TAACTGCTTTC 1000 pb 

Família 2 reverse PspA2r-SKH52 TGGGGGTGGAGTTTCTTCTTCATCT 1200 pb 

Famílias 1, 2 e 3 

reverse comum 
PspA3r-SKH2 CCACATACCGTTTTCTTGTTTCCAGCC 1400 pb 

 

 

3.4 Investigação da presença dos genes que codificam os pili tipos 1 

(PI-1) e 2 (PI-2) 

 

Foram realizadas reações distintas para determinar a presença de PI-1 e PI-

2. Para detectar a presença do pilus tipo 1, foram utilizados os iniciadores PI-1 rrgC-f 

e PI-1 rrgC-r. Para detectar a presença do pilus tipo 2, foram usados os iniciadores 

PI-2 sipA-f e PI-2 sipA-r. A Tabela 2 apresenta a sequência nucleotídica de todos os 

iniciadores (GRISONI & QUINTERO, 2014; KHODAEI et al., 2016; ZÄHNER; 

GUDLAVALLETI & STEPHENS, 2010). Todos os reagentes empregados nessa 

metodologia foram da marca Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, MA, EUA). 
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Tabela 2.Sequência dos iniciadores empregados nos ensaios de PCR para detecção 

dos genes relacionados à presença dos pili tipos 1 (PI-1) e 2 (PI-2). 

Pilus Iniciador Sequência (5’ para 3’) 
Tamanho do 

amplicon 

PI-1  
PI-1 rrgC-f ATCAGGATCCGCTCTGTGTTTTTCTCTTGTATGG 

1000 pb 
PI-1 rrgC-r ATCCGCATGCATCAATCCGTGGTCGCTTGTTATTTTTA 

PI-2  
PI-2 sipA-f CTCTAGGAGGGATCTTCTTTATCATC 

500 pb 
PI-2 sipA-r CTACAGCCGTTGTTCGATTGTCC 

 

Para a realização do ensaio de PCR para verificação da PI-1 ou PI-2, foi 

empregado um volume final de 25 μL, contendo tampão 1X, 3,5 mM (para PI-1) ou 

2,5 mM (para PI-2) de MgCl2, 0,5 μM de cada deoxinucleotídeotrifosfatado (dATP, 

dGTP, dCTP e dTTP), 0,3μM de cada iniciador, 0,5 U de Taq DNA polimerase e 2,0 

μL da preparação de DNA.  

A amplificação foi realizada em termociclador (SimpliAmp Thermal Cycler; 

Applied Biosystems, Marsiling Estate Road 3, Cingapura), Para PI-1, as etapas 

fotam: 30 ciclos a 94ºC durante 30 s, 55ºC durante 30 s e 72ºC por 1 min e uma 

etapa final de 72°C durante 5 min. Já para PI-2, as etapas foram: 94ºC durante 5 min 

seguido de 30 ciclos a 94ºC durante 1 min, 53ºC durante 30 s e 72ºC por 1 min e 

uma etapa final a 72°C durante 5 min. 

Como controle negativo para ambos os tipos de pilus, foi utilizada a cepa de 

Streptococcus pneumoniae NCC01. Como controle positivo para PI-1, foi utilizada a 

cepa NCC42 e para PI-2, a cepa NCC39. 

 

3.5 Eletroforese e visualização dos produtos amplificados 

 

Os amplicons obtidos em todas os ensaios de PCR empregados nesse 

estudo 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 GelRed® (Biotium, Freemont, CA, EUA). Como marcador de 

tamanho molecular, foi usado o padrão de 100 pb (Thermo Fisher Scientific Inc.). 
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3.6 Análise estatística 

 

Níveis de significância estatística foram calculados pelo teste exato de 

Fisher bicaudal para avaliar associações entre a presença das proteínas de 

superfície com o período e origem de isolamento das amostras do estudo. Os testes 

foram feitos com auxílio do software GraphPad, empregando ferramentas 

disponíveis em https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1/. A associação 

foi considerada estatisticamente significativa quando o valor de p foi menor que 0,05. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Esse estudo integra projetos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFF sob os números CAAE 0142.0.258.000-09 e CAAE 26823614.2.0000.5243.  
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4.RESULTADOS 

 

4.1 Tipificação do gene pspA 

 

A tipificação do gene pspA em famílias foi realizada nas 253 amostras 

empregadas no presente estudo. Todas as amostras albergavam o gene pspA. 

 

4.1.1 Dados relacionados às amostras classificadas como Fam1 

 

O gene relacionado à família 1 da PspA1 foi detectado em 31 (12,2%) das 

253 amostras. Oito (25,8% cada) amostras pertenciam aos sorotipos 6B e 6C/D, 

quatro (12,9%) ao sorotipo 23A, três (9,7%) ao sorotipo 6A e somente uma (3,2% 

cada) amostra aos sorotipos 34, 15B/C, 19F, 23B, 35B, 38/25A, 6C e 9V/A. 

Nesse estudo, o gene da PspA Fam1 foi detectado em amostras 

pertencentes a ambos os períodos, de modo que 15 (48,4%) amostras são 

compreendidas pelo período pré-vacinal (2009-2010) e 16 (51,6%) pelo período pós-

vacinal (2014). Das 124 amostras do período pré-vacinal, 15 (12,1%) apresentaram 

a PspA da Fam1 e, em relação ao período pós-vacinal, 16 (12,4%) das 129 

amostras de 2014 pertenciam a essa família (p=1,0). 

Comparando-se as instituições de origem, 28 (90,3%) das 31 amostras da 

Fam1 foram obtidas das cinco instituições públicas do estudo e três (9,7%) de 

clínicas pediátricas privadas. Das 196 amostras oriundas de instituições públicas, 28 

(14,3%) apresentaram a PspA da Fam1, enquanto que apenas três (5,3%) das 57 

amostras provenientes de instituições privadas pertenciam à essa família (p=0,07). 

Com relação à resistência bacteriana, oito (25,8%) amostras da Fam1 

apresentaram-se não susceptíveis à penicilina, sete (22,6%) resistentes à 

eritromicina, cinco (16,1%) resistentes à clindamicina, 11 (35,5%) e seis (19,3%) 

amostras foram resistentes e intermediárias a sulfametoxazol/trimetoprim, 

respectivamente, e, oito (25,8%) e duas (6,4%) amostras foram resistentes e 

intermediárias à tetraciclina, respectivamente. Cinco (16,1%) amostras foram 

sensíveis a todos os antimicrobianos testados. 

Uma maior proporção de amostras não susceptíveis à penicilina foi 

observada nas clínicas privadas (2/3; 66,7%) em comparação às instituições 
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públicas (6/28; 21,4%), mas com p=0,1. Condição semelhante foi observada em 

relação à não susceptibilidade a eritromicina, com 66,7% (2/3) e 17,8% (5/28) e 

p=0,1; para clindamicina 33,3% (1/3) e 14,3% (4/28) com p=0,1; e tetraciclina 66,7% 

(2/3) e 28,6% (8/28) com p=0,4, respectivamente para clínicas privadas e públicas. A 

não susceptibilidade ao cloranfenicol (1/28; 3,6%) e ao sulfametoxazol/trimetoprim 

(17/28; 60,7%) foi somente observada em amostras isoladas de crianças assistidas 

em instituições públicas. 

 

4.1.2 Dados relacionados às amostras classificadas como Fam2 

 

O gene da PspA Fam2 foi detectado em 98 (38,7%) das 253 amostras. Doze 

amostras (12,2%) pertenciam ao sorotipo 15B/C, 10 (10,2%) ao sorotipo 11A/D, 

nove (9,2%) ao sorotipo 14, oito (8,2% cada) aos sorotipos 15A/F e 19F, sete (7,1%) 

ao sorotipo 17F, seis (6,1% cada) aos sorotipos 16F, 19A e 23A, quatro (4,1% cada) 

aos sorotipos 23F e 35B, três (3,1%) ao sorotipo 6B, duas (2,0% cada) aos sorotipos 

10A, 23B e 6A, e somente uma (1,0% cada) amostra aos sorotipos 3, 4, 29, 11C/B, 

18C, 35F/47F, 6C/D e 9N/L. Uma (1,0%) amostra não tipável (NT) apresentou 

também a PspA Fam2. Nove (81,2%) das 11 amostras do sorotipo 14, sete (70%) 

das dez amostras do sorotipo 17F e seis (66,7%) das nove amostras do sorotipo 16F 

apresentaram a PspA Fam2. 

Em relação ao período de isolamento, 55 (56,1%) amostras foram obtidas no 

período pré-vacinal e 43 (43,9%) no período pós-vacinal. Das 124 amostras do 

período pré-vacinal, 55 (44,3%) apresentaram a PspA da Fam2 e, por sua vez, 43 

(33,3%) das 129 amostras do período pós-vacinal pertenciam a essa família 

(p=0,09). 

Comparando-se as instituições de origem, 82 (83,7%) amostras foram 

obtidas das cinco instituições públicas e 16 (16,3%) das duas clínicas privadas. Das 

196 amostras oriundas de instituições públicas, 82 (41,8%) eram da Fam2, enquanto 

que 16 (28,1%) das 57 amostras provenientes de instituições privadas pertenciam a 

essa família (p=0,06). 

Com relação à resistência bacteriana, 30 (30,6%) amostras apresentaram-se 

não susceptíveis à penicilina, seis (6,1%) resistentes à clindamicina, 38 (38,8%) e 

sete (7,1%) amostras demonstraram-se resistentes e intermediárias 
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asulfametoxazol/trimetoprim, respectivamente. Ainda, 12 (12,2%) e uma (1,0%) 

amostras foram resistentes e intermediária à tetraciclina, respectivamente, e oito 

(8,2%) e uma (1,0%) amostras foram resistentes e intermediária à eritromicina, 

respectivamente. Das 98 amostras da PspA Fam2, 37 (37,7%) foram sensíveis a 

todos os antimicrobianos testados. 

Com relação às amostras não susceptíveis à penicilina observou-se nas 

clínicas privadas uma porcentagem de 31,2% (5/16) e nas instituições públicas 

30,5% (25/82), contudo o valor de p foi 1,0. À respeito da relação à não 

susceptibilidade a eritromicina com 12,5% (2/16), 8,5% (7/82) e p=0,6, e sobre a 

clindamicina com 12,5% (2/16) e 4,9% (4/82) e p=0,2, respectivamente para clínicas 

privadas e públicas. A não susceptibilidade à tetraciclina foi observada em 13,4% 

(11/82) e 12,5% (2/16) com p=1,0, e ao sulfametoxazol/trimetoprimem 47,6% (39/82) 

e 37,5% (6/16) com p=0,6, respectivamente para clínicas públicas e privadas. 

 

4.1.3 Dados relacionados às amostras classificadas como Fam3 

 

O gene da PspA Fam3 foi detectado em 124 (49%) das 253 amostras. 

Dezessete (13,7%) amostras pertenciam ao sorotipo 6A, 13 (10,5%) ao sorotipo 

15B/C, 12 (9,7%) ao sorotipo 6C/D, oito (6,4% cada) aos sorotipos 6B e 23B, sete 

(5,6%) ao sorotipo 19F, seis (4,8% cada) aos sorotipos 11A/D e 34, cinco (4,0%) ao 

sorotipo 23F, quatro (3,2%) ao sorotipo 10A, três (2,4% cada) aos sorotipos 15A/F, 

16F, 17F e 19A, duas (1,6% cada) aos sorotipos 14, 23A, 24F/A/B, 29 e 38/25A, e 

somente uma (0,8% cada) amostra aos sorotipos 39, 12F, 18B, 22F/A e 35B. Além 

dessas, 11 amostras (8,9%) classificadas como não tipáveis (NT) apresentaram a 

PspA Fam3. Dezessete (77,3%) das 22 amostras do sorotipo 6A possuíam a PspA 

Fam3. 

Em relação ao período de isolamento, 54 (43,5%) amostras foram obtidas no 

período pré-vacinal e 70 (56,5%) no período pós-vacinal. Das 124 amostras do 

período pré-vacinal, 54 (43,5%) apresentaram a PspA da Fam3 e 70 (54,3%) das 

129 amostras do período pós-vacinal pertenciam a essa família (p=0,1). 

Em relação às instituições de origem, 86 (69,4%) amostras foram obtidas 

das cinco instituições públicas e 38 (30,6%) de clínicas pediátricas privadas. Oitenta 

e seis (43,9%) das 196 amostras oriundas de instituições públicas possuíam a PspA 
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da Fam3, enquanto que 38 (66,7%) das 57 amostras provenientes de instituições 

privadas pertenciam a essa família (p<0,01). 

Com relação à resistência bacteriana, 43 (34,7%) amostras apresentaram-se 

não susceptíveis à penicilina, 23 (18,5%) foram resistentes à eritromicina, 15 

(12,1%) resistentes à clindamicina, duas (1,6%) resistentes ao cloranfenicol. Ainda, 

51 (41,1%) e 15 (12,1%) amostras foram resistentes e intermediárias a 

sulfametoxazol/trimetoprim, respectivamente, e 24 (19,3%) e duas (1,6%) amostras 

foram resistentes e intermediárias à tetraciclina, respectivamente. No total, 31 (25%) 

das 124 amostras da PspA Fam3 foram sensíveis a todos os antimicrobianos 

testados. 

Sobre as amostras não susceptíveis à penicilina foi observado nas clínicas 

privadas um percentual de 36,8% (14/38) e nas instituições públicas 33,7% (29/86), 

com p igual a 0,8. Já com relação à não susceptibilidade a clindamicina, com 21,0% 

(8/38) e 8,1% (7/86) e p=0,07, e para tetraciclina com 23,7% (9/38) e 19,8% (17/86) 

e p=0,6, respectivamente para clínicas privadas e públicas. Com relação à 

eritromicina observou-se uma não susceptibilidade de 31,6% (12/38) em clínicas 

privadas e 12,8% (11/86) em públicas (p=0,02). A não susceptibilidade ao 

sulfametoxazol/trimetoprim 59,3% (51/86) e 39,5% (15/38), respectivamente para 

clínicas públicas e privadas, foi mais comum em instituições públicas (p=0,05). A 

resistência ao cloranfenicol foi somente encontrada em uma instituição pública 

(2,3%; 2/86) no caso da família 3 (p=1,0). 

 

4.1.4 Correlação entre os dados obtidos para as famílias de PspA 

 

A Tabela 3 correlaciona as informações referentes às famílias da PspA e o 

perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos em função do período de isolamento 

das amostras (pré ou pós-vacinal). As amostras classificadas como PspA da Fam1 

apresentaram um aumento relacionado à resistência entre os períodos pré e pós-

vacinais para penicilina, eritromicina, tetraciclina (p≤0,01), clindamicina (p=0,04) e 

cloranfenicol (p=1,0). Houve, porém, uma redução na frequência de amostras 

resistentes a sulfametoxazol/trimetoprim (p<0,01). 

Com relação às amostras da PspA Fam2,foi observado um aumento no 

período pós-vacinal da resistência para eritomicina, clindamicina (p<0,01), 
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tetraciclina (p=0,5) e penicilina (p=0,8), e uma redução da resistência para 

sulfametoxazol/trimetoprim (p=0,1). 

Da mesma forma, foi observado um aumento na frequência de amostras 

resistentes pertencentes à PspA Fam3 no período pós-vacinal para clindamicina, 

eritromicina (p<0,01), tetraciclina (p=0,02) e penicilina (p=0,09), e redução para o 

cloranfenicol (p=1,0) e sulfametoxazol/trimetoprim (p=0,07). 

 

Tabela 3.Correlação entre os dados de classificação da proteína PspA, o período de 

isolamento das amostras e o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos. 

Antimicrobiano 

Família 1 Família 2 Família 3 

Período Pré-
vacinal 

Período Pós-
vacinal 

Período Pré-
vacinal 

Período Pós-
vacinal 

Período Pré-
vacinal 

Período Pós-
vacinal 

NS (%) S (%) NS (%) S (%) NS (%) S (%) NS (%) S (%) NS (%) S (%) NS (%) S (%) 

Penicilina 0 100 50 50 29,1 70,9 32,6 67,5 25,9 74,1 41,4 58,6 

Eritromicina 0 100 43,7 56,3 1,8 98,2 18,6 81,4 3,7 96,3 30 70 

Cloranfenicol 0 100 6,3 93,7 0 100 0 100 1,9 98,1 1,4 98,6 

Clindamicina 0 100 31,3 68,7 0 100 14 86 0 100 21,4 78,6 

Levofloxacino 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Rifampicina 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

SXT 86,7 13,3 25 75 52,7 47,3 37,2 62,8 63 37 45,7 54,3 

Tetraciclina 6,7 93,3 56,3 43,7 10,9 89,1 16,3 83,7 11,1 88,9 28,6 71,4 

Vancomicina 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Total 
N = 15 
(100%) 

N = 16 
(100%) 

N = 55 
(100%) 

N = 43 
(100%) 

N = 54 
(100%) 

N = 70 
(100%) 

NS = não sensível (inclui resistente e intermediário), S = sensível 
SXT = sulfametoxazol/trimetoprim 
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4.2 Distribuição dos genes codificadores de PI-1 e PI-2  

 

4.2.1 Dados obtidos para PI-1 

 

O gene codificador de pilus tipo 1 foi detectado em 42 (16,6%) amostras. 

Quinze (35,7%) amostras pertenciam ao sorotipo 15B/C, nove (21,4%) ao sorotipo 

14, seis (14,3%) ao sorotipo 19F, quatro (9,5%) ao sorotipo 19A, três (7,1%) ao 

sorotipo 35B e somente uma (2,4% cada) amostra aos sorotipos 4, 15A/F, 16F, 23A 

e 6C/D. Quinze (57.7%) das 26 amostras do sorotipo 15B/C e nove (81,8%) das 11 

amostras do sorotipo 14 apresentaram PI-1. 

Em relação ao período de isolamento, 23 (54,8%) amostras foram obtidas no 

período pré-vacinal e 19 (45,2%) no período pós-vacinal. Das 124 amostras do 

período pré-vacinal, 23 (18,5%) possuíam o PI-1 e 19 (14,7%) das 129 amostras do 

período pós-vacinal possuíam o PI-1 (p=0,6). 

Comparando-se as instituições de origem, 31 (73,8%) amostras foram 

obtidas das cinco instituições públicas e 11 (26,2%) foram oriundas das duas clínicas 

privadas do estudo. Das 196 amostras oriundas de instituições públicas, 31 (15,8%) 

apresentaram o PI-1. Em relação às amostras provenientes de instituições privadas, 

11 (19,3%) das 57 amostras apresentavam o PI-1 (p=0,5). 

Com relação à resistência bacteriana, 17(40,5%) amostras apresentaram-se 

não susceptíveis à penicilina, oito (19%) resistentes à eritromicina, cinco (11,9% 

cada) resistentes a clindamicina e tetraciclina. Ainda, 26 (61,9%) e quatro (9,5%) 

amostras foram resistentes e intermediárias a sulfametoxazol/trimetoprim, 

respectivamente. Oito (19%) amostras foram sensíveis a todos os antimicrobianos 

testados. Todas as nove amostras do sorotipo 14 que apresentaram PI-1 possuíam 

a PspA da família 1 e oito destas eram não susceptíveis a penicilina e resistentes a 

sulfametoxazol/trimetoprim. 

Uma maior proporção de amostras não susceptíveis à penicilina foi 

observada nas clínicas públicas (16/31; 51,6%) em comparação às instituições 

privadas (1/11; 9,1%) com p=0,01. Condição semelhante, mas sem diferença 

estatisticamente significativa, foi observada em relação à não susceptibilidade a 

eritromicina com 22,6% (7/31) e 9,1% (1/11) com p=0,6 e a 

sulfametoxazol/trimetoprim 74,2% (23/31) e 63,6% (7/11) com p=0,7, 
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respectivamente para clínicas públicas e privadas. A resistência a clindamicina (5/31; 

16,1%) com p=0,3 e a tetraciclina (5/31; 16,1%) com p=0,3 foi somente observada 

em instituições públicas.  

 

4.2.2 Dados obtidos para PI-2 

 

O gene codificador de pilus tipo 2 foi detectado em oito (3,2%) amostras. 

Seis (75%) amostras pertenciam ao sorogrupo 19, sendo três do sorotipo 19A e 

outras três do sorotipo 19F. Duas (25%) amostras eram do sorotipo 10A/D. 

Em relação ao período de isolamento, três (37,5%) amostras foram obtidas 

no período pré-vacinal e cinco (62,5%) no período pós-vacinal. Três (2,4%) das 124 

amostras do período pré-vacinal e cinco (3,9%) das 129 amostras do período pós-

vacinal possuíam o PI-2 (p=0,7). 

Em relação às instituições de origem, todas as oito amostras foram obtidas 

de instituições públicas do estudo, sendo um hospital e uma creche no período pré-

vacinal e uma clínica pública no período pós-vacinal. Oito (4,1%) das 196 amostras 

oriundas de instituições públicas apresentaram a PI-2.  

Com relação à resistência bacteriana, três (37,5% cada) amostras foram 

não-susceptíveis a penicilina e resistentes a eritromicina, clindamicina e tetraciclina. 

Além disso, cinco (62,5%) e uma (12,5%) amostras foram resistentes e 

intermediárias a sulfametoxazol/trimetoprim, respectivamente. Duas (25%) amostras 

foram sensíveis a todos os antimicrobianos testados. 

 

4.2.3 Correlação entre os dados obtidos para PI-1 e PI-2 

 

Cinco (2%) amostras albergavam tanto genes para expressão de PI-1 

quanto de PI-2; todas eram do sorogrupo 19, sendo três do sorotipo 19A e duas do 

sorotipo 19F. 

Considerando o período pré-vacinal, essas amostras contabilizaram 0,8% 

(n=2) do total de 124 amostras; ambas pertenciam ao sorotipo 19F e eram 

resistentes a sulfametoxazol/trimetoprim. Já em relação ao período pós-vacinal, três 

(1,2%) das 129 amostras continham PI-1 e PI-2, as três amostras pertenciam ao 

sorotipo 19A e eram multirresistentes, sendo classificadas como não susceptíveis a 
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penicilina e resistentes a eritromicina, clindamicina, tetraciclina e 

sulfametoxazol/trimetoprim. 

Além disso, todas as cinco amostras foram isoladas de instituições públicas, 

sendo uma creche no período pré-vacinal e uma clínica pública no período pós-

vacinal. 

 

4.2.4 Correlação entre os dados obtidos para famílias PspA e pili 

 

Somente uma (3,2%) das 31 amostras da PspA Fam1 carreava o gene 

associado a PI-1 e uma (3,2%) carreava os genes associados à PI-1 e PI-2 

concomitantemente. 

Das 98 amostras da PspA Fam2, 23 (23,5%) carreavam o gene da PI-1; 

apenas duas (2,0%) amostras possuíam o gene da PI-2 e apenas uma (1,0%) 

carreava os genes para PI-1 e PI-2. 

Por sua vez, 13 (10,5%) e uma (0,8%) das 124 amostras da PspA Fam3 

carreavam os genes da PI-1 e PI-2, respectivamente, e três (2,4%) carreavam 

ambos os genes. 

A Tabela 4 apresenta as informações referentes às famílias PspA e aos tipos 

de pilus em função do período de isolamento não havendo qualquer tipo de 

correlação estatisticamente significante. 
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Tabela 4.Associação entre famílias PspA, tipos de pili e o período de isolamento das 

amostras de Streptococcus pneumoniae. 

 Pré-vacinal (n=124)  Pós-vacinal (n=129) 

 PspA 

Família 1 

PspA 

Família 2 

PspA 

Família 3 

 PspA 

Família 1 

PspA 

Família 2 

PspA 

Família 3 

Pili 1 1 (6,7%) 17 (30,9%) 3 (5,5%)  0 6 (13,9%) 10 (14,3%) 

Pili 2 0 0 1 (1,9%)  0 2 (4,7%) 0 

Pili 1,2  1 (6,7%) 0 1 (1,9%)  0 1 (2,3%) 2 (2,9%) 

Sem 

pili1,2 

13 (86,7%) 38 (69,1%) 49 (90,7%)  16 (100%) 34 (79,1%) 58 (82,8%) 

Total 15 (100%) 55 (100%) 54 (100%)  16 (100%) 43 (100%) 70 (100%) 

Todas as 124 amostras bacterianas do período pré-vacinal (2009-2010) vieram de crianças assistidas 
em instituições públicas, incluindo duas creches e dois hospitais. 
N (55,8%) e N (44,2%) das 129 amostras bacterianas do período pós-vacinal (2014) vieram de 
crianças assistidas em clínicas pública e privada, respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve como principal objetivo avaliar a presença e as variantes de 

proteínas de superfície com potencial vacinal em amostras isoladas de crianças com 

idade inferior a 6 anos antes e após o uso universal de vacinas conjugadas 

pneumocócicas em Niterói/RJ. Em 2014, mais de 90% da população pediátrica de 

Niterói havia sido vacinada com as vacinas pneumocócicas conjugadas, 

majoritamente a VPC10 (NEVES et al., 2017). Segundo Htar e colaboradores (2015), 

a vigiliância epidemiológica dos sorotipos circulantes é essencial para avaliar a 

efetividade das vacinas conjugadas e o que se tem observado é uma mudança dos 

sorotipos devido a pressão exercida pelas próprias vacinas, destacando-se a 

importância da busca por novas alternativas vacinais não relacionadas ao sorotipo 

capsular (BEALL et al., 2011; CROUCHER et al., 2014). 

Vários estudos têm sido desenvolvidos visando como alvos vacinais 

antígenos proteicos de grande distribuição nos pnemococos, preferencialmente bem 

conservados entre os sorotipos, localizados na superfície bacteriana, com 

imunogenicidade elevada e que se encontram presentes tanto em condições de 

colonização quanto de doença. Alguns resultados são considerados promissores, 

principalmente associando-se mais de uma proteína pneumocócica. Porém, a 

observação de diferenças relacionadas à distribuição geográfica dessas proteínas 

também têm sido relatada, sendo essencial a realização de monitoramento 

epidemiológico constante em regiões variadas para observação dos diferentes perfis 

apresentados ao longo dos anos (BERGLUND et al., 2014; BLUMENTAL et al., 

2015; OGUNNIYI et al., 2006; QIAN et al., 2011). 

Apesar da PspA, uma das proteínas que tem sido estudadas como potencial 

alvo vacinal, ser dividida em 3 famílias e 6 clados, um estudo, que avaliou uma 

proposta vacinal contendo as famílias 1 e 2 em associação a uma proteína 

relacionada à febre tifoide, observou a existência de uma importante 

imunogenicidade e eficácia protetora em modelos murinos em um desafio 

intravenoso letal, de modo que a proteção conferida estava intimamente ligada à 

homologia entre o clado PspA na vacina e o clado da cepa empregada como 

desafio, destacando-se os clados 2 e 3 como os que apresentaram maior reatividade 

cruzada. Vale ressaltar também que os anticorpos formados conferiram proteção 
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cruzada, devido à presença de importantes epítopos localizados na região helicoidal 

da sua estrutura. Acredita-se que o complexo mosaicismo apresentado no locus do 

gene pspA pode indicar a importância dessa família de proteínas como alvo natural 

de defesa do hospedeiro contra o pneumococo (HOLLINGSHEAD; BECKER & 

BRILE, 2000; KOTHARI et al., 2015; NABORS et al., 2000). 

Quase metade (49%) das amostras estudadas neste trabalho foi associada a 

família 3, seguida da família 2 com aproximadamente 39%. A família 1 foi a menos 

frequente, em cerca de 12% das amostras. De modo distinto, Qian e colaboradores 

(2011), em um estudo realizado com 171 amostras invasivas isoladas de crianças na 

China, relataram a predominância da família 2 (70,1%), seguida da família 1 (29,9%) 

não detectando nenhuma amostra da família 3. Por sua vez, Hollingshead e 

colaboradores (2006) destacaram a maior frequência da família 1 na Austrália e 

Reino Unido, ao passo que evidenciaram a família 2 no Canadá, França, Espanha, 

Suécia e Estados Unidos. A ocorrência da família 3 foi rara, com apenas duas 

(0,1%) amostras invasivas com evidência de um gene similar a família 3 da PspA. 

Em um estudo realizado no Brasil por Pimenta e colaboradores (2006) no 

município do Goiânia, foram avaliadas 183 amostras de crianças com idade inferior a 

5 anos, sendo 97 amostras de colonização de crianças saudáveis e 83 amostras 

isoladas de espécimes clínicos associados a doenças, onde encontraram-se 

infecções do trato respiratório (n=48), pneumonia (n=33) e meningite (n=5). A família 

2 prevaleceu, sendo detectada em 44,3% das amostras, seguida pela família 1 

(35,5%); o restante não foi tipificado. Com relação às amostras de colonização, 40 

(21,9%) foram classificadas como família 2, 29 (15,8%) como família 1 e 28 (15,3%) 

não foram tipificadas. Já com relação às amostras associadas a doenças, 41 

(22,4%) foram classificadas como família 2, 36 (19,7%) como família 1 e nove (4,9%) 

não foram tipificadas. 

A diferença em relação a prevalência das famílias pode estar relacionada ao 

fato de que, em nosso estudo, foram analisadas apenas amostras de colonização, 

sugerindo a possibilidade de que amostras pertencentes a família 3 sejam mais 

associadas a colonização do que a doenças, muito embora Pimenta e colaboradores 

(2006) também tenham avaliado amostras de colonização e observado que 28,9% 

(28/97) apresentaram-se como não tipáveis. Esse contraste com a literatura também 

pode ser oriundo de uma mudança no perfil de distribuição da PspA no período pós-
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vacinal, mas há poucos estudos sobre a distribuição dos tipos de PspA no Brasil, o 

que dificulta essa análise. 

No presente estudo, a família 3 foi identificada por eliminação, tendo-se como 

base o emprego de iniciadores relacionados a todas as famílias, LSM12/SKH2, tal 

como realizado por Pimenta e colaboradores (2006). Entretanto, Hollingshead e 

colaboradores (2006) empregaram iniciadores específicos para identificação da 

PspA Fam3 e detectaram amostras que não pertenciam a nenhuma das famílias 

descritas, abrangendo um total de 0,4% (7/1.847). Porém, Qian e colaboradores 

(2011), que também empregaram iniciadores específicos para a família 3, não 

encontraram nenhum representante da mesma, classificando todas as amostras em 

famílias 1 ou 2. A identificação completa, por PCR ou sequenciamento, das 

amostras classificadas nesse estudo como família 3 é necessária para dar suporte 

às nossas análises. 

 Os sorotipos 6B e 6C/D foram os mais encontrados nas amostras da PspA 

Fam1, presentes em mais da metade das amostras dessa família. Nas amostras da 

PspA Fam2, foi observada uma maior diversidade de sorotipos com leve predomínio 

do tipo capsular 15B/C, abrangendo cerca de 12% das amostras. Por sua vez, nas 

amostras da PspA Fam3, os sorotipos 6A, 6C/D e 15B/C compreenderam um terço 

das amostras. 

 Destaca-se que, dos sorotipos supracitados, somente o 6B apresenta 

cobertura vacinal pelavacina disponível gratuitamente via SUS (Sistema Único de 

Saúde) para a população pediátrica. O sorotipo 6A está presente na VPC13, mas 

apenas uma pequena parcela (< 10%) da população brasileira utiliza essa vacina 

(NEVES et al., 2017). O sorotipo 6C, por sua vez, emergiu em colonização (NEVES 

et al., 2017; BRANDILEONE et al., 2016) e doenças em crianças e adultos (OPAS, 

2016) após o uso universal da VPC10 no Brasil e, embora não faça parte de 

nenhuma formulação vacinal atualmente disponível, a VPC13 parece oferecer 

proteção cruzada contra esse sorotipo devido à sua semelhança com o 

polissacarídeo capsular do sorotipo 6A (COOPER et al., 2011). Já o sorotipo 15B/C 

somente está presente na VPP23 e tem sido mais associado a colonização e 

doenças não invasivas na era pré e pós-vacinal (NEVES et al., 2017; 

KAWAGUCHIYA et al., 2016; NEVES et al., 2013). 
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No presente estudo, o sorotipo 6A foi fortemente associado a família 3 da 

PspA, com aproximadamente 77% das amostras desse sorotipo apresentando a 

essa família. Já com relação à família 2,observamos fortes associações para o 

sorotipo 14 (82%), 17F (70%) e 16F (67%). A forte associação entre PspA Fam2 e o 

sorotipo 14 (78%) foi observada previamente no estudo de Brandileone e 

colaboradores (2004) que, no entanto, observou uma associação entre a PspA Fam1 

e o sorotipo 6A (73,2%). Em nosso estudo, nenhuma associação evidente com 

sorotipos foi observada para a família 1. 

 Não houve variação significativa na prevalência das famílias de PspA em 

relação aos períodos pré-vacinal (2009-2010) e pós-vacinal (2014). Isso sugere que 

as vacinas pneumocócicas conjugadas, que começaram a ser administradas em 

crianças em Niterói no fim de 2010, sobretudo a VPC10, apresentaram pouca ou 

nenhuma influência na distribuição das famílias de PspA ao longo do período 

avaliado. Contudo, conforme citado anteriormente, as VPCs são baseadas no 

polissacarídeo capsular, ao passo que a PspA trata-se de uma proteína de superfície 

e, com base nos nossos dados, não há uma forte associação com qualquer sorotipo 

para que uma influência significativa pudesse ser observada. 

Foi observado um maior isolamento de amostras apresentando PspA Fam3 a 

partir de crianças assistidas em clínicas pediátricas privadas, podendo-se identificar 

uma correlação relevante com esse tipo de instituição de origem. Contudo, deve-se 

destacar que a maioria foi isolada de instituições públicas de saúde e essa 

constatação pode apresentar como viés o fato de que somente duas clínicas 

privadas foram incluídas no estudo em comparação às cinco instituições públicas 

que participaram. Além disso, só foram incluídas instituições privadas no período 

pós-vacinal, comprometendo ainda mais esse tipo de análise. 

Hausdorff e colaboradores (2005) sugeriram que estirpes com maior 

resistência a antimicrobianos podem ser encontradas na nasofaringe devido ao 

maior tempo de permanência dos microrganismos no hospedeiro por conta da 

colonização, competição com outras espécies comensais e, consequentemente, 

maior pressão seletiva por parte desses fármacos empregados em outras infecções 

ocasionalmente. A resistência a antimicrobianos parece estar mais associada a 

amostras da PspA Fam1, pois apenas 16% das amostras foram sensíveis a todos os 

antimicrobianos testados, comparadas a 25% e 38% das amostras das famílias 3 e 
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2, respectivamente. Assim, pode-se inferir que pacientes que venham a apresentar 

doenças por pneumococos que expressam a PspA da família 1 teriam opções 

terapêuticas mais restritas. Desse modo, um potencial protótipo vacinal deveria 

considerar essa informação, buscando-se uma consequente queda na ocorrência de 

amostras resistentes a antimicrobianos. 

Foi observada diferença significativa entre o período pré e pós-vacinal 

relacionada a resistência a alguns antimicrobianos. Para amostras com PspA da 

família 1, foi observado um aumento significativo da frequência de amostras 

resistentes a penicilina, eritromicina, clindamicina e tetraciclina e, em contrapartida, 

uma redução na frequência de resistência a sulfametoxazol/trimetoprim. Para 

aquelas da família 2, notou-se um aumento significativo da frequência de amostras 

resistentes a eritromicina e clindamicina. Já para a família 3, ocorreu um aumento 

significativo da frequência de amostras resistentes a clindamicina, tetraciclina e 

eritromicina. 

Os pili 1 e 2, assim como a proteína PspA, vêm sendo considerados como 

alvos vacinais potenciais contra S. pneumoniae, principalmente devido à sua 

potencial correlação com DPIs (ZÄHNER; GUDLAVALLETI & STEPHENS, 2010; 

BLUMENTAL et al., 2015). Neste estudo, cerca de 17% das amostras albergavam o 

gene codificador de PI-1 e apenas 3% possuíam o gene envolvido na expressão de 

PI-2. Estudos epidemiológicos acerca da distribuição dos tipos de pili em 

pneumococos ainda são pouco comuns, o que dificulta a comparação com dados da 

literatura. Em Portugal, Horacio e colaboradores (2016) avaliaram amostras 

invasivas de adultos e encontraram um percentual de 10% (2008) e 11,6% (2011) de 

amostras com PI-1 e de 24,8% (2008) e 15,8% (2011) de amostras com PI-2. A 

prevalência de PI-1 comparada ao presente estudo foi relativamente similar, porém a 

maior frequência de PI-2 no estudo de Portugal pode indicar um papel mais 

importante da PI-2 no processo invasivo do patógeno. 

De fato, no presente estudo, foi evidente a associação entre PI-2 e amostras 

do sorogrupo 19, incluindo os sorotipos 19A e 19F. Cabe ressaltar que o sorotipo 

19F era um dos prevalentes em DPIs na era pré-vacina e o sorotipo 19A é o 

principal sorotipo emergente associado a infecções invasivas no Brasil após a 

introdução da VPC10 e em países de alta renda após a introdução da VPC7 e antes 

da sua substituição pela VPC13. Esse fato se torna ainda mais preocupante devido à 
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forte associação do sorotipo 19A com multirresistência (OPAS, 2016; CHO et al., 

2012; ISAACMAN; MCINTOSH & REINERT, 2010). Sendo assim, uma vacina que 

confira uma proteção contra a PI-2 ampliaria o espectro de proteção contra o 

principal sorotipo emergente e associado à multirresistência. Dessa forma, a alta 

frequência de amostras resistentes a antimicrobianos observada no presente estudo 

em amostras com PI-2 pode ser explicada pela sua associação ao sorogrupo 19, 

sobretudo o sorotipo 19A. 

Foi observada, ainda, uma forte associação entre os sorotipos 15B/C e 14 

com a presença do gene da PI-1. Contudo, não foi possível observar variação 

significativa na prevalência das pili em relação aos períodos pré-vacinal (2009-2010) 

e pós-vacinal (2014) e nem em relação às instituições de origem. Esse achado foi 

diferente do que foi observado por Zähner e colaboradores (2010), que avaliaram a 

presença da PI-2 em 590 amostras de DPI nos EUA entre 1994 e 2006. Os autores 

descreveram a presença dos genes de pilinos sorotipos 1, 7F, 11A, 19A e 19F em 

1999 com prevalência 3,6%, subindo para 21% em 2006. Esse aumento deveu-se à 

expansão dos sorotipos 19A e 7F na era posterior à introdução da VPC7 naquele 

país. 

Além disso, Basset e colaboradores (2007) determinaram a presença do gene 

rrgC, referente ao PI-1, em amostras de colonização e invasivas (sangue e líquido 

cefalorraquidiano) de indivíduos das comunidades indígenas no sudoeste dos EUA 

(n=361) e de um hospital infantil em Boston (n=159; sangue) e observaram uma 

redução da presença do PI-1 após a inclusão da PCV7 naquele país. 

 As amostras associadas à presença de PI-1 e/ou PI-2 apresentaram taxas 

semelhantes de não-susceptibilidade a penicilina (aproximadamente 40%) e a 

sulfametoxazol/trimetoprim (aproximadamente 60%), enquanto que aquelas 

contendo PI-2 apresentaram maior frequência de resistência a eritromicina, 

clindamicina e tetraciclina. Esses dados são semelhantes aos encontrados por 

Andrade de Oliveira (2018), que empregando 231 amostras de colonização e de 

doentes, observou semelhança nas taxas de resistência à penicilina nas amostras 

com a presença de PI-1 e/ou PI-2 e maior resistência à eritromicina nas amostras 

com a presença da PI-2. 

Outro fato que merece destaque é a forte associação observada entre as 

amostras do sorotipo 14 com a PspA Fam2 (9/11; 83%), a presença de PI-1 (9/11; 
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83%) e alta frequência de amostras não susceptíveis a penicilina (8/11; 73%) e 

sulfametoxazol-trimetoprim (9/11;83%). Todas as amostras pertencentes a esse 

sorotipo foram isoladas no período pré-vacinal e a sua alta prevalência ajuda a 

explicar a alta frequência de resistência a antimicrobianos observada antes da 

introdução das vacinas conjugadas em Niterói (NEVES et al., 2013).  

Moschioni e colaboradores (2010) correlacionam a presença de pili à 

resistência aos antimicrobianos em um estudo que empregou 113 amostras clínicas 

isoladas de otite média aguda. Aproximadamente 42% das amostras positivas para 

PI-1 foram consideradas não susceptíveis a penicilina e pouco mais da metade foi 

resistente a eritromicina e multirresistente, com somente 6% sendo sensíveis a todos 

os fármacos 

Somente cinco (2%) amostras albergavam os genes para expressão de PI-1 e 

PI-2 simultaneamente, todas pertencendo ao sorogrupo 19. Essa informação 

corrobora com os achados de Moschioni e colaboradores (2010) que encontraram 

amostras de PI-2 somente associadas à presença de PI-1 e todas foram 

identificadas como pertencentes ao sorotipo 19F. Além disso, duas amostras 

apresentaram resistência somente a sulfametoxazol/trimetoprim e três consideradas 

multirresistentes, não sendo sensíveis a penicilina e resistentes a eritomicina, 

clindamicina, tetraciclina e sulfametoxazol/trimetoprim. Não houve diferença 

significativa em relação ao período de isolamento dessas amostras e todas foram 

obtidas em instituições públicas. 

Os resultados anteriormente apresentados demonstram um panorama 

recenteda realidade observada no município de Niterói nos períodos pré e pós-

vacinais, sendo esse considerado um importante centro urbano do Estado do Rio de 

Janeiro. Esses dados contribuem significativamente para o fornecimento de 

informações relevantes acerca da presença e classificação de proteínas 

consideradas importantes alvos potencialmente vacinais, com forte caráter 

epidemiológico. Contudo, como limitações do estudo, destacamos que as amostras 

obtidas nos dois períodos analisados são provenientes de instituições diferentes e os 

resultados podem refletir situações peculiares de cada instituição. Além disso, seria 

importante também analisar amostras associadas a doenças, para que seja feita 

uma avaliação epidemiológica mais robusta. 
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Considerando os resultados deste estudo, uma vacina contento a PspA das 

famílias 2 e 3 teria potencial para proteger contra cerca de 90% das amostras de 

pneumococo isoladas de crianças assistidas em instituições de Niterói nos períodos 

pré e pós-vacinais. Além disso, a inclusão de PI-2 em uma formulação vacinal 

poderia prevenir as doenças causadas pelo sorotipo emergente e multirresistente 

19A. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Pneumococos isolados de crianças em Niterói antes e após a introdução das 

vacinas conjugadas apresentaram principalmente PspA da família 3; 

 O pilus tipo 1 (PI-1) foi encontrado em 16,6% e o PI-2 foi raramente observado; 

 Mudanças significativas na distribuição das famílias PspA e tipos de pilus não 

foram observadas entre os períodos pré e pós-vacinais; 

 Amostras apresentando a família 3 da PspA foram estatisticamente mais 

frequentes entre crianças assistidas nas clínicas privadas, que foram avaliadas, 

contudo, apenas no período pós-vacinal; 

 Maior frequência de resistência a antimicrobianos foi observada em amostras 

apresentando a PspA da família 1, enquanto as mais sensíveis foram 

relacionadas a PspA da família 2; 

 Os sorotipos 6A e 14 foram fortemente associados a PspA das famílias 3 e 2, 

respectivamente; 

 Foi observada uma alta prevalência de amostras do sorotipo 15B/C e, sobretudo, 

do sorotipo 14, isolado apenas no período pré-vacinal, apresentando o gene do 

PI-1; 

 Foi detectada uma associação entre a presença de PI-2 e amostras do sorogrupo 

19, que também apresentavam o gene PI-1, com destaque para o sorotipo 

emergente e multirresistente 19A. Todas foram isoladas de crianças assistidas em 

clínicas públicas. 
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