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RESUMO  

 

Os estreptococos beta-hemolíticos compreendem várias espécies de importância médica. 

Streptococcus pyogenes (estreptococo do grupo A – EGA) é agente etiológico de diversas 

infecções, incluindo faringite, e requer diagnóstico e tratamento adequados devido ao risco 

de evolução para processos não supurativos. Outras espécies, como Streptococcus 

dysgalactiae subsp equisimilis (grupos C e G - SDSE), Streptococcus agalactiae 

(estreptococo do grupo B – EGB) e Streptococcus do grupo anginosus (SGA) estão 

envolvidas em faringite e outras infecções. EGA e SDSE compartilham fatores de virulência, 

como a proteína M, considerada o mais importante marcador epidemiológico. Em EGB, a 

cápsula polissacarídica é um importante fator de virulência e marcador epidemiológico. 

Penicilina é a droga de escolha para tratamento das infecções estreptocócicas. Macrolídeos 

e lincosamidas, são alternativas terapêuticas recomendadas, porém o aumento de 

resistência a estes antimicrobianos tem sido relatado. Este estudo avaliou a ocorrência de 

colonização e persistência em 121 crianças e 127 adultos jovens (AJ), alunos de instituições 

localizadas no município de Niterói, no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2017, a 

susceptibilidade aos antimicrobianos e a diversidade genética das amostras isoladas. A 

secreção orofaríngea foi cultivada e os voluntários colonizados foram submetidos a coletas 

trimestrais no período de 12 meses, enquanto houvesse persistência. As amostras foram 

identificadas por testes fenotípicos e sorológicos. Os testes de susceptibilidade a sete 

antimicrobianos foram realizados por disco-difusão. Foram determinados os fenótipos, 

genótipos e a concentração inibitória mínima (CIM) por difusão do gradiente do 

antimicrobiano das amostras resistentes à eritromicina. A tipificação do gene emm, que 

codifica a proteína M, e a tipificação capsular foram realizadas por PCR, seguida do 

sequenciamento do gene emm. Foi avaliada a diversidade genética das amostras pela 

eletroforese em gel em campo pulsado (PFGE) ou reação randômica de DNA polimórfico 

(RAPD). Inicialmente, foram isoladas 34 amostras: 17 oriundas de crianças (todas EGA) e 

17 de AJ [EGA (3), EGB (4), SDSE (8) e SGA (2)]. Na avaliação da persistência, foram 

isoladas 10 amostras de EGA de crianças em até seis meses após a primeira coleta e 22 

amostras de AJ [EGA (2), EGB (2), SDSE (17) e SGA (1)] no decorrer de um ano. Foi 

observada troca de espécie (EGA/SDSE e SGA/EGB) e de grupo sorológico de SDSE em 

amostras de dois voluntários ao longo das coletas. As amostras foram susceptíveis a 

ceftriaxona, levofloxacina, penicilina e vancomicina. Amostras de EGA, EGB e SDSE foram 

resistentes à tetraciclina. Observou-se resistência à eritromicina em uma amostra de EGA 

(MLSi, ermA e CIM-Eri 8 g/ml) e seis de SDSE, com os fenótipos e genótipos M/mefA/E e 

MLSi/ermA e CIM-Eri 8-16 g/ml. Seis tipos emm foram encontrados entre amostras de 

EGA, sendo emm87.16 e emm89.0 os mais frequentes, detectados apenas entre os 

voluntários infantis. Entre SDSE, foram encontrados cinco tipos emm com alguns subtipos. 

Três novos subtipos emm foram identificados neste estudo, incluindo o mais frequente, 

emm87.16. Três tipos capsulares foram detectados em EGB (Ia, Ib e III). Observa-se 

correlação na diversidade dos tipos emm e perfis de PFGE, onde seis grupos clonais foram 

encontrados entre amostras de EGA e dez entre amostras de SDSE. Entre EGB, tem-se 

quatro ou cinco grupos clonais, considerando a digestão com diferentes enzimas. Ainda que 

não se tenha determinado a espécie, entre SGA foi observado um único grupo clonal.  

Palavras-chave: estreptococos beta-hemolíticos, colonização orofaríngea, caracterização molecular. 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Beta-hemolytic streptococci comprise several species of clinical importance. Streptococcus 

pyogenes (group A streptococci – GAS) is etiological agent of several infections including 

pharyngitis, being in this case, requires suitable diagnostic and treatment due to the risk of 

evolution to non-suppurative processes. Other species such as Streptococcus dysgalactiae 

subsp equisimilis (groups C and G – SDSE), Streptococcus agalactiae (group B streptococci 

– GBS), Streptococcus anginosus group (SAG) are involved in pharyngitis and other 

infections. GAS and SDSE share virulence factors, among them, M protein, considered the 

most important epidemiological marker. In GBS, the polysaccharide capsule is an important 

virulence factor and epidemiological marker. Penicilin is the drug of choice for treatment of 

streptococcal infections. Macrolides and lincosamides are recommended therapeutic 

alternatives, however the increase of resistance to these antibiotics has been reported. This 

study evaluated the ocurrence of colonization and persistence in 121 children and 127 young 

adults (YA), students of institutions located in the city of Niterói, during September 2015 to 

February 2017, antimicrobial susceptibility and genetic diversity of isolates recovered. 

Oropharynx secretions were cultured and carriers were submitted to quarterly screening up 

to 12 months, while persistent colonization could be detected. Isolates were identified by 

phenotypical and serological tests. Susceptibility tests for seven antibiotics were performed 

by disk-diffusion technique. Erythromycin resistant isolates were submitted to macrolide 

resistance phenotype, genotype and minimal inhibitory concentration (MIC) determination by 

gradient diffusion antibiotic. emm gene typing, the gene that codes M protein, and capsular 

typing were performed by PCR, followed by emm gene sequencing. The evaluation of 

genetic diversity was performed by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) or random 

amplified polymorphic DNA (RAPD). Initially, 34 isolates were recovered: 17 isolates 

recovered from children (all GAS) and 17 from YA [GAS (3), GBS (4), SDSE (8) and SAG 

(2)]. During persistence evaluation, 10 GAS isolates were recovered from children in six 

months of screening, while 22 isolates [GAS (2), GBS (2), SDSE (17) and SAG (1)] 

recovered from young adults during one year. Exchange of species (GAS/SDSE and 

SAG/GBS) and SDSE serological group was observed in two volunteers during the 

screening. Isolates were susceptible to ceftriaxone, levofloxacin, penicilin and vancomycin. 

GAS, GBS and SDSE isolates were resistant to tetracycline. Resistance to erythromycin was 

also detected: one GAS isolate (iMLSB, ermA, MIC-Eri 8 µg/ml) and six SDSE, whose 

phenotypes and genotypes were M/mefA/E, iMLSB/ermA and MIC-Eri 8-16 µg/ml. Six emm 

types were found among GAS isolates, being emm87.16 and emm89.0 the most frequent, 

detected only among pediatric volunteers. Among SDSE, five emm types with some 

subtypes were found. Three new emm subtypes were identified in this study, including the 

most frequent emm87.16. Three GBS capsular types were detected (Ia, Ib and III). A close 

correlation was observed among emm types diversity and PFGE profiles, where six clonal 

groups were found among GAS isolates and 10 among SDSE isolates. Among GBS, there 

are four or five clonal groups, considering digestion with different enzymes. Although the 

species were not determined, a single clonal group was observed among SAG.  

Keywords: Beta-haemolytic streptococci, oropharynx carriage, molecular characterization 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 O gênero Streptococcus 

 

O gênero Streptococcus compreende cocos que se dividem em um único 

plano e, por isso, se agrupam aos pares ou em cadeias de diferentes tamanhos. São 

cocos Gram-positivos, catalase negativos e embora sejam membros da microbiota 

de diversos sítios, algumas espécies são capazes de causar manifestações clínicas 

e, por isso, são considerados agentes patogênicos para homens e animais. No 

geral, são microrganismos nutricionalmente exigentes, necessitando de nutrientes 

como sangue ou glicose para o seu crescimento ótimo. São anaeróbios facultativos, 

crescem tanto em aerobiose, em atmosfera contendo 5% de CO2 ou em anaerobiose 

e o produto proveniente da fermentação da glicose é o ácido lático (TEIXEIRA, 

PINTO & MERQUIOR, 2015).   

Foram desenvolvidos diversos sistemas de classificação para os 

estreptococos e dentre os sistemas que são amplamente utilizados, destacam-se 

aqueles baseados em padrões hemolíticos (quando cultivados em ágar sangue), 

fisiológicos e antigênicos (TEIXEIRA, PINTO & MERQUIOR, 2015). 

Quanto ao padrão hemolítico, os estreptococos são classificados em beta-

hemolíticos (produtores de hemolisina que forma um halo claro de hemólise no ágar 

sangue), alfa-hemolíticos (apresentam halo de coloração esverdeada em 

decorrência da lise parcial das hemácias) e não hemolíticos. Alguns estreptococos 

podem ser identificados presuntivamente frente ao seu comportamento a testes 

fisiológicos, no entanto, a confirmação é baseada em características sorológicas 

(TORTORA, FUNKE & CASE, 2012). 

A classificação dos estreptococos com base em grupos sorológicos está 

relacionada às características antigênicas do carboidrato C, um polissacarídeo de 

composição variável, localizado na parede celular, e que pode ser detectado a partir 

de técnicas imunológicas, dentre elas, a precipitação em tubo capilar e aglutinação 

em látex. Esta metodologia foi desenvolvida na década de 1930 por Rebecca 

Lancefield, sendo então os estreptococos divididos em 20 grupos sorológicos 

nomeados por letras maiúsculas do alfabeto (A-H, K-V). A classificação sorológica é 

amplamente utilizada para a identificação das principais espécies de estreptococos 
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beta-hemolíticos, uma vez que há correspondência entre o grupo sorológico e as 

principais espécies de importância médica, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

agalactiae e Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis (TEIXEIRA, PINTO & 

MERQUIOR, 2015). 

 

 

1.2 Streptococcus pyogenes 

 

          Streptococcus pyogenes apresenta na parede celular um polímero constituído 

por ramnose e N-acetil-D-glicosamina na proporção 2:1, que constitui o antígeno do 

grupo A de Lancefield, logo são considerados estreptococos do grupo A (EGA) 

(TEIXEIRA, PINTO & MERQUIOR, 2015).  

          S. pyogenes pode estar presente na microbiota de indivíduos saudáveis, 

entretanto, sob o ponto de vista clínico, é agente etiológico de diversas 

manifestações, envolvendo tecido cutâneo, mucosas e tecidos estéreis. As principais 

infecções relatadas são faringite, impetigo, erisipela, celulite, fascite necrosante e 

síndrome do choque tóxico estreptocócico (RAY et al., 2016).  

          A espécie coloniza a orofaringe de 15% a 20% da população e a transmissão 

ocorre pelo contato direto ou secreções. Neste contexto, profissionais e estudantes 

da área da saúde por estarem em contato frequente com pessoas infectadas podem 

adquirir o microrganismo e transmiti-lo a outras pessoas (MANSANO & RAMOS, 

2010). 

Um indivíduo assintomático é considerado colonizado se um swab contendo 

secreção da orofaringe for processado e a cultura for positiva para S. pyogenes e no 

exame físico não apresenta sinais de inflamação nas tonsilas ou faringe. Nestes 

casos, o indivíduo pode eliminar o microrganismo, permanecer colonizado ou 

desenvolver infecção. A presença de S. pyogenes associada a características como 

início repentino de febre e dor de garganta e ausência de tosse e rinorreia são 

observadas em quadro clássico de faringite estreptocócica (WESSELS, 2016; 

DELPECH et al., 2017).  

O potencial patogênico de S. pyogenes é atribuído a diversos fatores de 

virulência. Dentre eles, a proteína M, codificada pelo gene emm, facilita a adesão 

bacteriana e confere resistência à fagocitose. Em decorrência da variabilidade da 
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extremidade N-terminal, o que gera grande diversidade antigênica, e a associação 

entre determinados tipos M e o quadro infeccioso, a proteína M é utilizada como 

marcador epidemiológico das infecções causadas por essa espécie (KARAKY, ARAJ 

& TOKAJIAN, 2014).  

A faringite é a manifestação clínica mais comumente causada por S. 

pyogenes e este pode ser isolado da orofaringe de 20-40% das crianças e 5-24% 

dos adultos com dor de garganta (WESSELS, 2016) Aproximadamente 30% das 

faringites agudas são de etiologia estreptocócica. Na população pediátrica, as 

faringites representam transtornos como dias de aula perdidos, necessidade de 

consultas médicas e de uso de antimicrobianos, além do risco de complicações 

(VIEIRA et al., 2006). 

A faringite estreptocócica é frequente nos meses de temperatura mais baixa e 

é facilmente transmitida pelo contato direto através das secreções do trato 

respiratório, principalmente onde há aglomerados de pessoas, como nas escolas e 

instalações militares (SCALABRIN et al., 2003). Ainda que a transmissão ocorra por 

gotículas de secreções respiratórias, a disseminação por meio de objetos 

contaminados e alimentos são bem descritas na literatura (KEMBLE et al., 2013; 

apud, WESSELS, 2016). 

Na faringite estreptocócica, é comum o aparecimento de dor de garganta 

intensa, febre, exsudato faríngeo ou tonsilar, podendo ser acompanhada da 

escarlatina (ANJOS et al., 2014). A escarlatina é resultante da infecção causada por 

cepas produtoras da exotoxina pirogênica, dentre as quais destacam-se SpeA, SpeC 

e SSA. Está frequentemente associada à faringite, mas pode ocorrer após infecções 

de feridas ou sepse puerperal (WESSELS, 2016). A toxina causa erupção na pele 

que se inicia no tronco e avança em direção a face e membros e desaparece em 

torno de sete dias, seguida de descamação. Além disto, a língua apresenta-se 

inicialmente branca e saburrosa e depois adquire um aspecto de framboesa (língua 

de framboesa), devido ao aumento das papilas e a coloração vermelho-arroxeada 

(WONG & YUEN, 2012). 

Complicações supurativas decorrentes da faringite podem surgir pela 

extensão da infecção da faringe para estruturas adjacentes, por disseminação 

hematogênica ou linfática. Tais complicações incluem abscesso peritonsilar ou 
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retrofaríngeo, otite média, linfadenite cervical, bacteremia e endocardite (WESSELS, 

2016). 

A febre reumática (FR) é uma complicação não supurativa da faringite 

causada pelo EGA e decorre da resposta imune a esta infecção em indivíduos 

geneticamente predispostos (RACHID, 2003). A FR predomina sobre a população 

pediátrica, acometendo crianças que tiveram faringite e não foram tratadas com 

antimicrobianos adequadamente. A origem da doença está associada à produção de 

anticorpos e ativação de células T frente a produtos e estruturas do EGA. Estes 

anticorpos, porém, passam a reconhecer células e proteínas do hospedeiro, que se 

tornam alvo da resposta imune contra o antígeno, caracterizando o mimetismo 

molecular (PEIXOTO et al., 2011). Uma das principais manifestações da febre 

reumática é a inflamação de válvulas cardíacas, que caracteriza a doença reumática 

cardíaca. Esta se dá por ação de anticorpos anti-N-acetil -D glicosamina 

(polissacarídeo do grupo A) que reagem com laminina e com miosina do endotélio 

da válvula cardíaca, além de anticorpos e células T anti-proteína M, que reagem 

com a miosina, levando à inflamação e dano da válvula (KARTHIKEYAN & 

GUILHERME, 2018).  

A glomerulonefrite pós-estreptocócica está associada com faringite ou 

infecção de pele. É causada por cepas nefritogênicas do estreptococo do grupo A ou 

ocasionalmente os estreptococos dos grupos C e G. Manifesta-se com hematúria 

macroscópica, oligúria e proteinúria, edema e hipertensão, retenção de sódio e água 

e redução súbita da taxa de filtração (GUSUKUMA et al., 2008). Acredita-se que a 

glomerulonefrite ocorra a partir da deposição de imunocomplexos circulantes ou dos 

complexos formados in situ no glomérulo (GUSUKUMA et al., 2008). Quando a 

infecção cutânea é causada por cepas nefritogênicas, como as que apresentam a 

proteína M do tipo 49, o desenvolvimento de glomerulonefrite é superior a 20%. 

Certos sorotipos nefritogêncios são mais encontrados em regiões tropicais quando 

comparados com regiões temperadas, incluindo os sorotipos 1, 2, 4, 12, 25, 49, 57, 

59, 60, 61 (SPEERS et al., 2017).  

 

 

1.3 Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis (SDSE) 
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A nomenclatura deste táxon passou por mudanças ao longo do tempo. Em 

1936, foi proposto por Frost e Engelbrecht o termo Streptococcus equisimilis em 

referência aos estreptococos beta-hemolíticos do grupo C que, até então, eram 

isolados do nariz, faringe e pele de hospedeiros humanos e, em menor frequência, 

de animais domésticos. Cerca de uma década depois, Streptococcus dysgalactiae 

foi isolado de bovinos, microrganismo semelhante ao S. equisimilis, exceto pela 

formação da beta-hemólise quando semeados em ágar sangue (apud, VANDAMME 

et al., 1996). Farrows e Collins (1984) demostraram que S. dysgalactiae, S. 

equisimilis e os estreptococos dos grupos G (formadores de colônias grandes) e L 

eram geneticamente semelhantes e, por isso, pertenciam a uma única espécie, S. 

dysgalactiae. Investigações posteriores mostraram que amostras dos grupos C (S. 

equisimilis), G e L deveriam ser alocadas em uma categoria e S. dysgalactiae 

agrupado em categoria diferente, criando duas subespécies: Streptococcus 

dysgalactiae subsp dysgalactiae e Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis 

(SDSE). O nome SDSE foi proposto para amostras beta-hemolíticas isoladas de 

humanos que apresentam os antígenos dos grupos C ou G (VANDAMME et al., 

1996). 

SDSE pode colonizar pele, orofaringe além dos tratos gastrintestinal e 

geniturinário. Ainda que seja menos isolado que outros estreptococos no contexto 

clínico, a importância de SDSE deve-se ao fato de sua associação com infecções 

semelhantes às causadas pelo EGA, como celulite e fascite necrosante e ocorrência 

de complicações não supurativas decorrentes da faringite, como a glomerulonefrite e 

a FR (McDONALD et al., 2007, GHERARDI et al., 2014). A coinfecção de SDSE e 

EGA pode constituir um nicho que facilita a troca de material genético entre as 

espécies (BABBAR et al., 2018). 

Atualmente, dado a uma série de evidências, assume-se que SDSE seja uma 

causa comum de faringite entre os adultos e tem sido responsável por surtos de 

faringite em crianças, como relatado por Broyles e colaboradores (2009). Em um 

estudo conduzido por Harrington e Clarridge (2013), 3,4% dos voluntários 

colonizados por SDSE relataram sintomas como dor de garganta, dificuldade para 

engolir, linfadenopatia e tosse. Estes dados corroboram com o papel patogênico de 

SDSE no contexto da faringite. 
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          SDSE apresentam genes homólogos àqueles que codificam fatores de 

virulência em EGA, incluindo a proteína M, proteína de ligação a fibronectina, C5a 

peptidase e superantígenos, entre outros (BABBAR et al, 2018).   

 

 

1.4 Fatores de virulência de Streptococcus pyogenes e SDSE 

 

Diversos fatores de virulência estão envolvidos nas infecções causadas por 

EGA e SDSE. A estreptoquinase é uma proteína secretada pelos estreptococos dos 

grupos A, C e G com propriedade de converter o plasminogênio em sua forma 

proteolítica ativa, a plasmina. O complexo estreptoquinase-plasmina degrada 

coágulos de fibrina, bem como a matriz extracelular facilitando a disseminação do 

microrganismo ou de suas toxinas (HYNES, 2004). 

Os estreptococos beta-hemolíticos secretam duas hemolisinas, estreptolisina 

O e estreptolisina S. A estreptolisina O (SLO) é inibida reversivelmente pelo oxigênio 

e interage com o colesterol formando poros após agregação à membrana de células-

alvo, eritrócitos, macrófagos, leucócitos e plaquetas. É produzida por quase todas as 

cepas de EGA, assim como SDSE. A estreptolisina S (SLS) é produzida por um loci 

de nove genes, dos quais o primeiro gene, sagA, codifica um peptídeo de 53 

aminoácidos responsável pela atividade hemolítica. Ao contrário da SLO, não é 

inativada pelo oxigênio, porém é termolábil (BISNO, BRITO & COLLINS, 2003; 

HYNES, 2004).  

As exotoxinas pirogênicas atuam como superantígenos porque ativam 

linfócitos T de modo inespecífico, resultando na liberação de interleucinas e 

citocinas. As exotoxinas desempenham papel importante na síndrome do choque 

tóxico estreptocócico (STSS, do inglês, streptococcal toxic shock syndrome), sendo 

SpeA e SpeC conhecidas historicamente por sua associação com a escarlatina. A 

partir da análise da sequência genômica, foram identificados outros superantígenos: 

SpeF, SpeG, SpeH, SpeI, SpeJ, SpeK, SpeL, SpeM, SSA, SMEZ. A SpeB é uma 

cisteína-protease presente em todas as cepas de EGA que exerce papel em 

infecções invasivas graves, além de clivar imunoglobulinas, fibronectina, 

vibronectina e outras proteínas do hospedeiro (BISNO, BRITO & COLLINS, 2003; 

HYNES, 2004; PROFT & FRASER, 2016).  
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A cápsula de EGA é composta por ácido hialurônico, que consiste em 

resíduos alternados de N-acetilglicosamina e ácido glicurônico. Proporciona 

proteção contra a fagocitose pelas células do sistema imunológico humano (BISNO, 

BRITO & COLLINS, 2003). Amostras encapsuladas podem resistir à opsonização 

pela ligação de reguladores inibitórios do sistema complemento, como o fator H e a 

proteína de ligação C4, além de fibrinogênio, inibindo a deposição de C3b, evitando 

as vias clássica e alternativa do sistema complemento (METZAR & ZAMPOLLI, 

2011).  

A proteína M, já comentada anteriormente, atua como fator de virulência 

devido à adesão à fibronectina, ao plasminogênio da matriz extracelular e às células 

endoteliais e epiteliais, à interação com o fibrinogênio, mascarando a presença do 

microrganismo no hospedeiro e à ligação aos componentes do complemento e a 

porção Fc dos anticorpos (BISNO, BRITO & COLLINS, 2003). A proteína M 

desempenha um papel importante na capacidade de induzir a formação de 

autoanticorpos no hospedeiro contribuindo para o desenvolvimento de doenças 

autoimunes, incluindo a febre reumática aguda e a glomerulonefrite pós 

estreptocócica.  

A proteína M é uma proteína fibrilar alfa helicoidal, está ancorada ao 

peptidoglicano da parede celular e se estende até a superfície celular projetando-se 

para fora da cápsula (METZGAR & ZAMPOLLI, 2011). É constituída por blocos de 

repetição divididos em quatro regiões (A, B, C e D) que se diferem em tamanho e na 

sequência de aminoácidos. A estrutura da extremidade C-terminal é altamente 

conservada entre as cepas de S. pyogenes e atravessa a membrana citoplasmática. 

A região N-terminal é a mais distante da célula e a mais suscetível a ligação de 

anticorpos, trata-se de uma região que apresenta alta variabilidade e constitui a base 

para a determinação do tipo emm (BISNO, BRITO & COLLINS, 2003).   

A determinação do tipo da proteína M foi inicialmente realizada por análise 

sorológica a partir da purificação de fragmentos da proteína M. O método de 

tipificação da proteína M proposto por Lancefield consistia em um sistema sorológico 

baseado em reação antígeno-anticorpo dependente da preparação de antissoros 

específicos e da extração da proteína M presente na superfície da célula bacteriana 

(FACKLAM et al., 1999). Atualmente, a tipificação molecular (emm) se dá pela 

análise das sequências dos produtos amplificados na reação de PCR da região N-
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terminal do gene emm (METZGAR & ZAMPOLLI, 2011). As sequências obtidas são 

comparadas com bases de referência padronizadas. O sequenciamento das 

primeiras 240 bases do gene emm tem sido utilizado para se predizer o tipo M. A 

maioria das consultas obtém a correspondência exata (por exemplo, emm4.4 

equivale ao tipo emm4 e subtipo emm4.4). Um novo subtipo é designado para 

qualquer alteração na sequência, enquanto que um novo tipo emm é atribuído 

quando existe menos de 92% de identidade para um tipo emm de referência 

(https://www.cdc.gov/streplab/groupa-strep/emm-background.html). 

A tipificação do gene emm é utilizada frequentemente em estudos 

epidemiológicos e também é fundamental para o desenvolvimento de vacinas 

baseadas na proteína M (DALE et al., 2013). Até o momento, existem mais de 200 

tipos emm descritos para EGA e ainda que este número pareça elevado, há uma 

prevalência na distribuição de certos tipos (SPEERS et al., 2017). Steer e 

colaboradores (2009) analisaram a distribuição global dos tipos emm e relataram 

que o tipo emm1 era o mais comum em todo o mundo, seguido pelos tipos emm12, 

emm28, emm3 e emm4. Um estudo recente demonstrou que os tipos emm1, 

emm28, emm89, emm3, emm12, emm4 e emm6 tem sido prevalentes desde os 

anos 2000 em casos de infecção invasiva na Europa e na América do Norte 

(GHERARDI, VITALL & CRETI, 2018). Baseado nestes achados, é aceito que certos 

tipos emm estão mais associados a doenças graves, como os tipos emm1 e emm3, 

que são frequentemente isolados de pacientes com fascite necrosante e síndrome 

do choque tóxico estreptocócico e o tipo emm28 associado a sepse puerperal 

(OEHMCKE et al., 2010). 

No Brasil, Smeesters e colaboradores (2006) detectaram a prevalência dos 

tipos emm53, emm22, emm49, emm58, emm83 e emm8 em 128 amostras 

analisadas. Estudos posteriores, mostraram a presença dos tipos emm12, emm1, 

emm56 e emm87 em amostras isoladas de crianças atendidas em hospitais públicos 

(TARTOF et al., 2010).   

Em se tratando de SDSE, são conhecidos ao menos 90 tipos emm de acordo 

com o banco de sequências emm do Laboratório de Streptococcus do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). Foi relatado no Japão a prevalência dos 

tipos stG6792, stG485, stG245, stG652 e stG10 em amostras isoladas de quadros 

de infecção invasiva (WAJIMA et al., 2016). Na Itália, os tipos stG6, stC6979, stG480 
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e stG62647 foram detectados em amostras provenientes quadros de colonização e 

infecção (GHERARDI et al., 2014).  

 

 

1.5 Streptococcus agalactiae 

 

 S. agalactiae apresenta na parede celular um polissacarídeo composto de 

ramnose, glucose e fosfato e cadeias laterais trissacarídicas compostas por 

ramnose, galactose N-acetilglicosamina, que corresponde ao antígeno do grupo B 

de Lancefield, sendo denominado como estreptococo do grupo B – EGB (TEIXEIRA, 

PINTO & MERQUIOR, 2015). 

É um microrganismo que coloniza os tratos gastrintestinal e geniturinário de 

pessoas saudáveis. Entre adultos, a transmissão pode ser fecal-oral ou por contato 

direto entre as pessoas. A colonização vaginal de mulheres grávidas é o principal 

fator de risco para a ocorrência de infecção neonatal (ROJO-BEZARES et al., 2016). 

Esta pode ocorrer ainda na vida intrauterina, quando o microrganismo ascende da 

vagina para a cavidade amniótica, levando ao rompimento das membranas 

placentárias e contaminação do líquido amniótico. A contaminação do líquido 

amniótico pode ocorrer mesmo com a placenta íntegra. A contaminação também 

ocorre durante a passagem pelo canal do parto. O EGB pode ser aspirado para os 

pulmões do feto ou do recém nato, causando pneumonia, sepse e meningite. 

Infecções que ocorrem na primeira semana de vida são chamadas de doença de 

início precoce (CDC, 2010). As manifestações da doença de início tardio (sétimo dia 

ao terceiro mês de vida) envolvem meningite, infecção de tecidos moles e de 

articulações. Sua transmissão ocorre a partir do contato materno, com profissionais 

de saúde ou pelo ambiente (Yoon et al., 2015). 

Além de sua importância como agente de infecções neonatais, o papel de S. 

agalactiae nas infecções em adultos não grávidos é relatado desde os anos 70. As 

principais são infecção do trato urinário, infecções de pele e de tecidos moles, 

infecções osteoarticulares e bacteremia sem foco (VAN DER MEE-MARQUET et al., 

2008, CAMUSET et al., 2015). Mulheres, idosos e pacientes imunocomprometidos 

correspondem ao grupo de indivíduos mais susceptíveis a desenvolver infecções 
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urinárias por EGB, principalmente mulheres na pré ou pós-menopausa, pacientes 

hospitalizados e indivíduos diabéticos (SCHUAB et al., 2015). 

A colonização assintomática por EGB também pode ocorrer ocasionalmente 

na uretra e na faringe. A transmissão orofaríngea, entre adultos jovens, parece ser 

associada ao contato sexual (FOXMAN et al., 2006). Ainda que infecções do trato 

respiratório superior não sejam frequentemente relatadas, a faringite pode ser 

causada por este microrganismo e, nestes casos, é semelhante à causada por S. 

pyogenes, mas não foi associada às complicações imunológicas (BRAUSTEIN, 

TUCKER & GIBSON, 1969; CHRETIEN et al., 1979; WAGHORN, 2016).  

Diversos fatores de virulência de EGB contribuem para a capacidade de 

causar doenças por estarem envolvidos na adesão e invasão à célula hospedeira, 

evasão do sistema imune, bem como na colonização persistente (JIANG, et al., 

2016; VORNHAGEN, WALDORF & RAJAGOPAL, 2017). Componentes da 

superfície celular (cápsula), proteínas (Cα, Cβ, Rib e a proteína ligadora de 

laminina), enzimas, e toxinas são produzidas por EGB e estão associadas à sua 

virulência (DUTRA et al., 2014).  

As toxinas formadoras de poros desempenham papel importante na 

patogênese porque promovem a entrada de EGB na célula hospedeira e facilitam a 

sobrevivência intracelular e disseminação pela corrente sanguínea. EGB codifica ao 

menos duas toxinas formadoras de poros, são elas a β-hemolisina/citolisina (β-H/C) 

e o fator CAMP (Christie Atkins Munch Peterson). A β-H/C ou CylE é uma toxina 

pluripotente que facilita a invasão de EGB às células (endoteliais e epiteliais) e 

barreiras (hematoencefálica) do hospedeiro. Além disso, a β-H/C prejudica a função 

cardíaca, promove insuficiência hepática e induz resposta inflamatória. Outros genes 

do operon cyl, como por exemplo, cylA, cylB, cylJ e cylK estão associados a 

modificação pós transcricional e secreção da β-H/C. O fator CAMP é uma proteína 

secretada com capacidade de formação de poros na membrana e de ligação à IgM e 

IgG via fração Fc e também é reconhecido por sua utilidade na identificação 

laboratorial da espécie (LANG & PALMER, 2003). O teste de CAMP consiste na 

detecção do fator que possui ação sinérgica com a β-lisina produzida por 

Staphylococcus aureus, com formação de área de hemólise em forma de ponta de 

seta quando as estrias das EGB e S. aureus são semeadas perpendicularmente 

uma a outra em ágar sangue (TEIXEIRA, MERQUIOR & PINTO, 2015). 
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De modo geral, mais de 90% das amostras de S. agalactiae isoladas de seres 

humanos expressam a cápsula polissacarídica, importante modulador da resposta 

imune humoral. A cápsula é classificada de acordo com sua diversidade antigênica 

em dez tipos (Ia, Ib, II-IX), composta por sete unidades monossacarídicas de 

galactose, glicose, N-acetilglicosamina e N-acetilneuramínico (ácido siálico) 

(TEIXEIRA, MERQUIOR & PINTO, 2015). A cápsula de EGB inibe a fagocitose e 

ativa o sistema complemento na ausência de anticorpos específicos. A distribuição 

epidemiológica dos sorotipos varia de acordo com a região geográfica, o perfil da 

população estudada e a fonte da amostra clínica (DUTRA et al., 2014). Diferentes 

estudos mostram a prevalência dos sorotipos Ia, Ib, II, III e V nas infecções 

causadas pelos estreptococos do grupo B (EDWARDS, RENCH & BAKER, 2015; 

SCHUAB et al., 2015; WANG et al., 2015).  

A determinação do tipo capsular de EGB pode ser realizada por métodos 

sorológicos ou moleculares. O método sorológico mais comum são os testes de 

aglutinação em látex que são baseados em anticorpos monoclonais específicos para 

os dez polissacarídeos capsulares. Além disto, métodos baseados em PCR foram 

desenvolvidos para a amplificação de genes do operon cps. Os ensaios iniciais 

utilizavam iniciadores específicos para cada tipo em reações uniplex, porém anos 

mais tarde, foram desenvolvidos protocolos para ensaios de PCR multiplex 

(BORCHARDT et al., 2004; BRIGTSEN et al., 2014).  

  

 

1.6 Streptococcus do grupo anginosus (SGA) 

 

Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus e Streptococcus 

intermedius são três espécies distintas que formam Streptococcus do grupo 

anginosus. As espécies deste grupo passaram por diversas mudanças taxonômicas, 

sendo referidos inicialmente como Streptococcus milleri, entretanto tal nomenclatura 

não foi adotada pelos pesquisadores. Estudos de hibridização de DNA e 

caracterização genotípica mostraram que existem três espécies com subespécies 

adicionais. Streptococcus constellatus é dividido em três subespécies (subsp 

constellatus, subsp pharyngis e subsp virbogensis) e S. anginosus dividido em duas 

subespécies (subsp anginosus e subsp whileyi) (WHILEY et al., 1993; JENSEN, 
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HOSHINO & KILIAN, 2013).  

  Os membros de SGA compartilham características fenotípicas de outras 

espécies do gênero Streptococcus: classificação quanto ao padrão hemolítico, grupo 

sorológico de Lancefield, propriedades de crescimento e reações bioquímicas. Estas 

espécies podem ser alfa, beta ou não hemolíticas quando cultivadas em ágar 

sangue e podem expressar os antígenos A, C, G e F de Lancefield, mas no geral, 

são formadoras de pequenas colônias e têm odor característico de caramelo. SGA 

pode ser diferenciado de outros estreptococos pela combinação de três provas 

bioquímicas: produção de acetoína (pelo teste de Voges-Proskauer), hidrólise de 

arginina e ausência de fermentação para o sorbitol (RUOFF, 1988; OLSON et al, 

2013). As amostras de SGA raramente são identificadas ao nível de espécie em 

laboratórios clínicos devido às poucas diferenças fenotípicas entre elas, entretanto, 

estudos mais recentes têm mostrado o papel da PCR convencional, PCR em tempo 

real e espectrometria de massa pelo método de MALDI-TOF (do inglês, matrix 

assisted laser desorption ionization – time of flight) em discriminar as espécies deste 

grupo (JENSEN, HOSHINO & KILIAN, 2013).   

As espécies de SGA são membros da microbiota da cavidade oral, tratos 

gastrintestinal e geniturinário, no entanto, são capazes de causar infecções 

oportunistas como faringite, bacteremia e infecções supurativas (JENSEN, 

HOSHINO, KILIAN, 2013). São isolados de abscessos cerebral e hepático, além de 

provocar exacerbação pulmonar contribuindo para o agravamento da fibrose cística, 

entretanto o papel da sua virulência precisa ser elucidado. Associações entre S. 

intermedius e abcessos cerebrais e hepáticos e S. constellatus subsp pharyngis e 

faringite tem sido detectadas (OBSZANSKA et al., 2016). A associação de SGA com 

processos infecciosos pode ser subestimada devido à dificuldade em se determinar 

corretamente a espécie ou por ser considerado um contaminante nos casos de 

infecção polimicrobiana (ASAM & SPELLEBERG, 2014). 

Em um estudo conduzido nos Estados Unidos, foram isoladas 332 amostras 

de SAG em um hospital, no período de 2007 a 2011, e em 72% dos casos as 

amostras foram isoladas de infecções de pele e tecidos moles que incluíam 

abscessos de extremidades periféricas, infecções de sítio cirúrgico, úlceras de 

decúbito, entre outras. Abscessos hepático e pulmonar corresponderam a 14 e 8% 

dos casos, respectivamente (FAZILI et a., 2017).  
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1.7 Tratamento de infecções estreptocócicas e resistência aos antimicrobianos 

 

Penicilina e outros agentes beta-lactâmicos são os antimicrobianos de 

escolha para tratamento das infecções estreptocócicas. Relatos de amostras de S. 

agalactiae com susceptibilidade reduzida a penicilina existem desde 2008 e têm sido 

descritos nos Estados Unidos, Japão, Canadá e Reino Unido e (DAHESH et al., 

2008; KIMURA et al., 2008; LONGTIN et al., 2011; COOPER, ABBOTT & GOULD, 

2016). As substituições nos aminoácidos Val405→Ala e Gln557→Glu na proteína 

ligadora de penicilina (PBP) 2x (do inglês, penicilin binding protein) têm sido 

demonstradas como um dos principais mecanismos de susceptibilidade reduzida à 

penicilina. Entretanto, foram encontradas outras mutações pontuais nas PBPs 1a e 

2b (NAGANO et al., 2012). A descrição e caracterização de amostras de SDSE 

resistentes à penicilina também foi relatada, com mutações na PBP2x, nos 

aminoácidos Thr341→Pro e Gln555→Glu (FUURSTED et al., 2016). 

Macrolídeos, lincosamídeos e fluoroquinolonas, são alternativas 

recomendadas aos pacientes alérgicos aos beta-lactâmicos ou em casos de falha 

terapêutica, no entanto, relatos de resistência a estes antimicrobianos são descritos 

em diferentes áreas geográficas. 

Um dos mecanismos de resistência a macrolídeos está relacionado a uma 

classe de genes denominados erm (erythromycin ribosomal methylase) que 

sintetizam metilases que alteram a subunidade 23S do ribossomo. Desta forma, a 

afinidade do antimicrobiano ao seu sitio alvo é reduzida, conferindo resistência 

cruzada a macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B (MLSB). Os genes erm 

codificam as metilases que levam à expressão dos fenótipos MLSB de forma indutiva 

(MLSBi, a metilase é produzida apenas na presença de um agente indutor) ou 

constitutiva (MLSBc, a metilase é sempre produzida). No teste fenotípico, de disco-

aproximação, a resistência indutiva pode ser observada pela difusão da eritromicina 

pelo meio de cultura e indução da resistência à clindamicina, ocasionando um 

achatamento do halo de inibição próximo ao disco de eritromicina em forma da letra 

D. Já na resistência constitutiva, resistência à eritromicina e à clindamicina são 

observadas (SUTCLIFFE, TAIT-KAMRADT & WONDRACK, 1996; AMORIM et al., 

2009). 

Outro mecanismo comum de resistência aos macrolídeos está relacionado ao 

gene mef (macrolide efflux) que codifica uma bomba de efluxo que expulsa 
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macrolídeos de 14 e 15 carbonos (fenótipo M). Na ocorrência deste mecanismo, não 

é observada resistência a macrolídeos de 16 carbonos, lincosamidas e 

estreptograminas B (LECLERQ, 2002). 

A resistência de S. pyogenes aos macrolídeos tem sido relatada em todas as 

regiões geográficas. Estudos recentes apontam taxas de 15,4% no Brasil (ARÊAS et 

al., 2014), 41,5% no Japão (TANAKA et al., 2016), 18,2% na Espanha (CALLE-

MIGUEL et al., 2017). Em relação à resistência de SDSE aos macrolídeos, estudos 

tem mostrado taxas de 13% na Áustria (LEITNER et al., 2015), 26,1% na Argentina 

(TRAVERSO et al., 2016) e 18,5% no Japão (WAJIMA et al., 2016). A variação nas 

taxas de resistência de S. agalactiae aos macrolídeos também tem sido observada 

em diferentes regiões geográficas, como na África do Sul (21,1%), Coreia do Sul 

(55,4%), e na Alemanha (14,3%) (BOLUKAOTO et al., 2015; YOON et al., 2015; 

REINHEIMER et al., 2016). No Brasil, estudos conduzidos na mesma região 

geográfica mostraram aumento significativo nas taxas de resistência aos 

macrolídeos ao longo dos anos como os 4,3% em 2003, 8,5% em 2005, 14% em 

2011 (D’OLIVEIRA et al., 2003; DUARTE et al., 2005; NAKAMURA et al., 2011), 

entretanto, dados mais recentes, sugerem a manutenção das taxas de resistência, 

em torno dos 14% (BARROS, SOUZA & LUIZ, 2016; BOTELHO et al., 2018).  

As fluoroquinolonas atuam sobre as enzimas DNA girase e topoisomerase IV 

da bactéria, responsáveis pela replicação, recombinação e reparo do DNA. As 

subunidades da DNA girase são codificadas pelos genes gyrA e gyrB, enquanto que 

as subunidades da topoisomerase IV são codificadas pelos genes parC e parE 

(JACOBY et al., 2005). A resistência às fluoroquinolonas está relacionada a 

mutações pontuais que ocorrem na região determinante de resistência a quinolonas 

(QRDR). Tais mutações levam a substituição de aminoácidos tanto no gene gyrA 

(Ser-81→Leu; Glu-85→Ala ou Lys) quanto em parC  (Ser-79→Phe, Ala ou Tyr) e 

tem sido apontadas como as principais responsáveis pela resistência devido a 

alterações no sitio de ligação (KAWAMURA et al., 2003; MIRÓ et al., 2006). 

As taxas de resistência de S. pyogenes às fluoroquinolonas têm sido 

relatadas na Grécia (5,4%) e China (3.6%) (MICHOS et al., 2016; LU et al., 2017). 

Estudos tem mostrado taxas de resistência 0,9 na Áustria e 2,6% no Japão entre 

amostras de SDSE (LEITNER et al., 2015; WAJIMA et al., 2016). Amostras de S. 

agalactiae resistentes têm sido identificadas em regiões distintas como os 0,9% na 
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Argentina, 0,6% no Brasil e 23,5% na China (FACCONE et al., 2010; BARROS et al., 

2012; JIANG et al., 2016).  

 

 

1.8 Epidemiologia das infecções estreptocócicas 

 

As infecções estreptocócicas representam um problema mundial em 

decorrência da morbidade e mortalidade associadas a elas e com impacto particular 

em países com recursos limitados. 

A faringite é um dos quadros clínicos que mais demanda consultas médicas. 

A faringite é diagnosticada em aproximadamente 11 milhões de pessoas 

anualmente, nos Estados Unidos, e dentre as diversas etiologias, em 5% a 30% dos 

casos, a causa é S. pyogenes (EFSTRATIOU & LAMAGNI, 2016). No Brasil, estima-

se que ocorram 10 milhões de casos de faringite estreptocócica por ano (ANJOS et 

al., 2014). 

As infecções graves por S. pyogenes envolvem diversos sítios, como tecidos 

moles, articulações e trato respiratório inferior. Ainda que a incidência de muitas 

doenças tenha sido reduzida nos países desenvolvidos, países com baixa renda e 

infraestrutura continuam a sofrer com infecções causadas por S. pyogenes. A 

prevalência de infecções graves é de 18 milhões de casos, com 1,78 milhões de 

casos novos por ano. Ocorrem, anualmente, cerca de 517 mil mortes em 

decorrência de infecções graves, como infecções invasivas, glomerulonefrite pós-

estreptocócica e febre reumática aguda (CARAPETIS et al., 2005). A febre 

reumática aguda é a causa mais comum de cardiopatia adquirida em crianças em 

todo o mundo (EFSTRATIOU & LAMAGNI, 2016). No Brasil, estima-se que a 

prevalência de FR entre crianças e adultos jovens seja de 3%. A doença reumática 

cardíaca é responsável por 90% das cirurgias cardíacas infantis e 30% entre os 

adultos (AMICIS, SANTOS & GUILHERME, 2012). 

Tem sido relatado um número crescente de casos de infecção de pele e 

tecidos estéreis atribuíveis a SDSE, e em alguns casos, pode ser comparável ou 

superior a S. pyogenes (TAN, ECCERSLEY & SRISKANDAN, 2014). No Japão, o 

relato de doenças invasivas por SDSE tem aumentado gradualmente, incluindo 

STSS e infecções de tecidos moles. Casos de empiema torácico, gangrena gasosa 
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em membros inferiores que resultou em amputação e peritonite aguda com 

salpingite associada a STSS têm sido relatados (TAKAHASHI, UBUKATA & 

WATANABE, 2011).  

A colonização dos tratos gastrintestinal e geniturinário por EGB é bem 

relatada na literatura. A colonização vaginal/anal por EGB ocorre em 10% a 30% das 

gestantes enquanto que a taxa da doença neonatal é estimada em 0,49 a cada 1000 

nascimentos, em todo o mundo, com a maior incidência na África (1,12 a cada 1000 

nascimentos) (FURFARO, CHANG & PAYNE, 2018). A prevalência de colonização 

vaginal em idosas é semelhante à de mulheres em idade fértil (20% a 25%) 

(MOLTÓ-GARCÍA et al., 2016). Poucos estudos avaliam a colonização orofaríngea 

por EGB, porem há índices de colonização em 11% dos adolescentes com diabetes 

do tipo 1. No mesmo estudo, a colonização foi observada em 2,7% dos adolescentes 

do grupo controle (NOWAKOWKSA & JAROSZ-CHOBOT, 2004). Roloff e 

colaboradores (2018) encontraram taxa de 23,1% de colonização orofaríngea por 

EGB entre mães, familiares e profissionais da área da saúde. 

 

 

1.9 Análise da diversidade genética da população bacteriana 

 
A partir do desenvolvimento e aprimoramento de técnicas moleculares, foi 

permitido aplicá-las a estudos de caracterização das populações bacterianas, a fim 

de se conhecer a estrutura da população de diferentes gêneros, como os 

estreptococos, em diferentes contextos epidemiológicos. Por exemplo, aquelas 

amostras envolvidas em infecções invasivas, associadas à resistência aos 

antimicrobianos ou que apresentem fatores de virulência específicos (KARAKY, 

ARAJ & TOKAJIAN, 2014; USEIN et al., 2014).  

A tipificação molecular é capaz de rastrear o surgimento e a disseminação 

dos clones e detectar particularidades entre as amostras (SAVOIA et al., 2008). 

Dentre estas ferramentas, destaca-se a aplicação da eletroforese em gel em campo 

pulsado (PFGE, do inglês, pulsed field gel electrophoresis) em estudos de 

epidemiologia molecular de várias espécies bacterianas, com alto poder 

discriminatório de linhagens de uma mesma espécie (HERSCHLEB, ANANIEV & 

SCHARTZ, 2007). A PFGE envolve a incorporação do microrganismo em agarose e 
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sua lise in situ seguida da digestão do DNA com endonucleases que reconhecem 

sequências de pouca frequência. Os fragmentos são submetidos a eletroforese em 

gel de agarose com pulsos elétricos alternados (TENOVER et al., 1995). Para a 

análise da diversidade genética de estreptococos beta-hemolíticos, muitos estudos 

utilizaram a PFGE para a separação dos fragmentos de DNA gerados pelo 

tratamento com a enzima de restrição SmaI ou ApaI (BARTIE et al., 2000; BILLAL et 

al., 2004; KARAKY, ARAJ & TOKAJIAN, 2014; BARROS, SOUZA, LUIZ & 2016; 

SOUZA et al., 2016).  

Além da PFGE, outra ferramenta muito utilizada na caracterização das 

populações bacterianas é o multilocus sequence typing (MLST) que é baseado na 

amplificação seguida do sequenciamento de fragmentos de sete ou mais genes 

altamente conservados (housekeeping genes). Para cada um dos genes, as 

diferentes sequências são atribuídas como alelos e os alelos dos sete loci fornecem 

o perfil alélico que determinam o tipo sequencial (ST, do inglês, sequence type) de 

cada amostra. Os STs são agrupados em complexos clonais (CC, do inglês, clonal 

complex) quando compartilham muitos alelos correspondentes. Ainda que o acúmulo 

de mutações nas sequências nucleotídicas seja um processo relativamente lento e o 

perfil alélico para cada amostra seja estável ao longo do tempo, o MLST é uma 

técnica discriminatória e adequada para estudos epidemiológicos. Vários estudos 

utilizam o MLST para avaliação da diversidade genética entre os estreptococos beta-

hemolíticos (ENRIGHT & PRATT, 1999; WAJIMA et al., 2016; LU et al, 2017; 

SHABAYEK & SPELLEBERG, 2018). 

A reação randômica de DNA polimórfico (RAPD, do inglês, random amplified 

polymorphic DNA) é uma técnica menos laboriosa e rápida que consiste na 

amplificação do DNA genômico com um único iniciador de sequência nucleotídica 

arbitrária. A ligação do iniciador ao DNA é favorecida pela baixa temperatura de 

anelamento. Os produtos da PCR são separados de acordo com o tamanho dos 

fragmentos pela eletroforese em gel e os padrões resultantes da RAPD podem, 

então, ser comparados (SEPPALA et al., 1994). O emprego desta técnica para 

avaliar a diversidade genética das populações estreptocócicas foi relatado em 

estudos prévios (NAKAMURA et al., 2011; GAJIC et al., 2014; TAKAHASHI et al., 

2016). 
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Estudos que utilizam uma ou mais técnicas para avaliar a diversidade de 

amostras resistentes a antimicrobianos ou que apresentam alguma característica 

especial, como determinantes de virulência, têm sido realizados. Da mesma forma, 

entre espécies que foram submetidas à tipificação emm ou capsular, é interessante 

avaliar se há diversidade entre amostras do mesmo tipo. Em um estudo conduzido 

por Tanaka e colaboradores (2016) foi observado que amostras de S. pyogenes 

resistentes a macrolídeos com o mesmo tipo emm compartilhavam o mesmo perfil 

PFGE e ST. Traverso e colaboradores (2016) ao analisarem 23 amostras de SDSE 

isoladas de infecções invasivas observaram 11 tipos emm e 19 perfis de PFGE, 

evidenciado a diversidade genética destas amostras.  

Considerando o impacto das infecções estreptocócicas e a limitação de 

informações acerca da frequência de colonização por estreptococos beta-

hemolíticos na nossa população e que estes indivíduos, se portadores, podem 

contribuir para a disseminação do microrganismo, é necessário a realização de 

estudos que investiguem as características das amostras circulantes, como a 

susceptibilidade aos antimicrobianos, os fatores de virulência bem como a 

diversidade genética para a compreensão da dinâmica de colonização e transmissão 

destas espécies entre os voluntários estudados. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

Este estudo teve como objetivo geral determinar a incidência e a persistência de 

colonização orofaríngea por estreptococos beta-hemolíticos em crianças e adultos 

jovens, assim como avaliar o comportamento frente aos antimicrobianos e a 

diversidade genética das amostras isoladas. Para tal, os seguintes objetivos 

específicos foram propostos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar a ocorrência de colonização em indivíduos de diferentes faixas 

etárias, a partir da análise dos achados microbiológicos e dados clínicos dos 

voluntários. 

• Investigar, ao longo de um ano, a persistência de colonização por 

estreptococos beta-hemolíticos entre os indivíduos colonizados na primeira 

coleta. 

• Avaliar o comportamento das amostras bacterianas frente aos 

antimicrobianos recomendados para tratamento das infecções 

estreptocócicas. 

• Investigar o fenótipo e genótipo de resistência aos macrolídeos em amostras 

bacterianas que apresentem tal característica. 

• Tipificar as amostras de S. pyogenes, SDSE e S. agalactiae com base em 

seus principais marcadores epidemiológicos (tipo emm e tipo capsular, 

respectivamente). 

• Avaliar a diversidade genética das amostras isoladas de S. pyogenes, S. 

agalactiae, SDSE e SGA. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Desenho do estudo 

 

O estudo consistiu em duas fases, onde na primeira (setembro de 2015 a 

fevereiro de 2016), foi coletada secreção de orofaringe de 121 crianças de 3 a 11 

anos, alunos de uma escola privada composta por duas unidades distintas 

(educação infantil e ensino fundamental) e de 127 adultos jovens com idade entre 18 

e 29 anos estudantes dos cursos da área biomédica da Universidade Federal 

Fluminense, ambos localizados no município de Niterói. Indivíduos colonizados na 

primeira fase foram submetidos a coletas trimestrais enquanto houvesse 

persistência de colonização, pelo período máximo de 12 meses (dezembro de 2015 

a fevereiro de 2017). Somente as crianças que aceitaram participar, e cujos 

responsáveis autorizaram, através da assinatura do TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e do TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) 

(Anexos) fizeram parte do projeto. Os responsáveis preencheram questionário de 

dados clínicos e sociodemográficos (Anexos). Do mesmo modo, somente os adultos 

jovens que voluntariamente assinaram o TCLE e preencheram o questionário foram 

incluídos no projeto. Um grupo externo de 26 voluntários infantis, alunos de outra 

escola da mesma região, foi incluído para comparações adicionais. Este estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética da UFF (CAAE 44050015.6.0000.5243). Como critério 

de exclusão, não participaram do estudo voluntários em uso de antimicrobianos ou 

que os usaram até sete dias antes da coleta.  

 

 

3.2 Amostras bacterianas 

 

A secreção orofaríngea dos voluntários foi coletada com auxílio de swabs 

estéreis e estes transportados para o Laboratório de Cocos Gram Positivos, 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Instituto Biomédico, Universidade 

Federal Fluminense. Os espécimes foram semeados em ágar sangue (AS) 

preparado com Base Agar Sangue (BBL- BD, Sparks, MD, EUA) acrescido de 5% de 

sangue desfibrinado de carneiro. As culturas foram incubadas a 35ºC por 24-48h e 

as colônias suspeitas (beta-hemolíticas e puntiformes) foram submetidas aos testes 
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fenotípicos convencionais para a identificação da espécie. A partir do crescimento 

bacteriano, foi realizada uma análise semi-quantitativa, onde foi considerado “muito” 

quando o número de colônias foi igual ou superior a dez no segundo quadrante, e 

“pouco” quando inferior a dez colônias (HARRINGTON & CLARRIDGE, 2013). Na 

primeira fase do estudo, foram isoladas 34 amostras de estreptococos beta-

hemolíticos e na segunda, 32 amostras. Todas as 66 amostras foram mantidas em 

solução de leite desnatado a 10% (Nestlé, Araçatuba, SP, Brasil) e glicerol a 10% 

(Vetec, Duque de Caxias, RJ, Brasil) a –20oC. 

 

3.3 Identificação fenotípica 

 

A partir de culturas recentes (crescimento em AS, a 35 ºC, por 24h), as 

amostras foram submetidas aos testes fenotípicos listados a seguir (RUOFF, 

WHILEY & BEIGHTON, 1999). 

 

 

3.3.1) Sensibilidade a bacitracina 

Foi preparada uma suspensão bacteriana em solução salina estéril com 

turvação semelhante à escala 0,5 de McFarland e semeada em ágar Mueller Hinton 

suplementado com 5% de sangue desfibrinado de carneiro (MHA-S) (Difco-BD, 

Sparks, MD, USA). Sobre a superfície do ágar, foi colocado o disco de bacitracina 

(Laborclin, Pinhais, PR, Brasil) e o meio foi incubado a 35 ºC em atmosfera com 5% 

de CO2 por 20-24h. O halo que indica inibição do crescimento bacteriano, ≥ 11 mm, 

é característica presuntiva para identificação de S. pyogenes. A amostra de S. 

agalactiae ATCC 13813 foi utilizada como controle negativo. 

 

3.3.2) Atividade da enzima pirrolidonil arilamidase (PYR) 

O teste de PYR foi realizado empregando discos de papel impregnados com o 

substrato L-pirrolidonil-β-naftilamida (DrySlide PYR kit, BBL-BD). Os discos foram 

hidratados com 10 l água destilada e as colônias foram inoculadas sobre sua 

superfície. Após incubação por 2 min à temperatura ambiente, foi dispensada uma 

gota do revelador de PYR. A coloração rósea indicou resultado positivo, típico da 
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espécie S. pyogenes. Foi utilizada como controle positivo a amostra de referência de 

S. pyogenes ATCC 19615 e como controle negativo, a amostra de S. agalactiae 

ATCC 13813. 

 

3.3.3) Hidrólise do hipurato 

A amostras foram inoculadas em caldo BHI (Brain Heart Infusion, Merck, 

Darmstadt, Alemanha) contendo 1% de hipurato de sódio (Inlab, Diadema, SP, 

Brasil) e incubadas a 35ºC por 24 h. As amostras foram centrifugadas a 2000 rpm 

por 10 min. Um total de 0,8 ml do sobrenadante foi transferido para outro tubo e a 

este adicionado 0,2 ml de cloreto férrico a 10% (Vetec). Os tubos foram 

homogeneizados e a formação do precipitado indicou a reação positiva decorrente 

da hidrólise do hipurato, típico da espécie S. agalactiae. Foi utilizada como controle 

positivo a amostra de referência de S. agalactiae ATCC 13813 e como controle 

negativo a amostra de S. pyogenes ATCC 19615.  

 

3.3.4) Determinação do grupo sorológico 

Para a caracterização do grupo sorológico, foi utilizado um teste comercial 

(Streptococcal Grouping Kit, Oxoid, Basingstoke, Hants, Inglaterra). As colônias 

foram inoculadas em 200 µl da enzima de extração e incubadas a 35ºC por 15 min. 

Após este período, uma gota da suspensão bacteriana foi misturada a cada um dos 

anticorpos específicos (grupos A, B, C e G). A ocorrência de aglutinação 

caracterizou a identificação do grupo sorológico.  

 

3.3.5) Teste de CAMP 

As amostras que apresentaram resultados positivos para o teste da hidrólise 

do hipurato e foram classificadas sorologicamente como grupo B, foram semeadas 

em AS em estrias perpendiculares à amostra de Staphylococcus aureus ATCC 

25923. Após incubação a 35ºC por 24h, a formação de halo de hemólise em ponta 

de seta caracterizou o resultado positivo para S. agalactiae. A amostra de referência 

de S. agalactiae ATCC 13813 foi utilizada como controle positivo. 
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3.3.6) Teste de produção de ácidos a partir de açúcares 

As amostras que não apresentaram resultados positivos para os testes 

presuntivos realizados e foram classificadas sorologicamente como grupos C ou G, 

foram submetidas ao teste de produção de ácidos a partir dos açúcares sorbitol e 

trealose para a confirmação de SDSE. As amostras foram inoculadas em caldo BHI, 

onde cada tubo continha 1% de cada açúcar a ser testado (Vetec). As amostras 

foram incubadas a 35ºC por sete dias, sendo realizadas leituras diárias. A 

fermentação do carboidrato produz ácido, alterando o pH do meio, que passa da cor 

púrpura a amarela. SDSE é capaz de fermentar a trealose, mas não o sorbitol. 

 

3.3.7) Teste de Voges-Proskauer (VP) 

As amostras suspeitas de pertencerem ao grupo S. anginosus (grupo C, 

colônias minúsculas) foram submetidas ao teste VP. As colônias foram inoculadas 

em 200 µl em caldo MR-VP (peptona tamponada 7g/l, dextrose 5g/l e fosfato 

dipotássico 5g/l, Merck) e incubadas a 35ºC por 4h. Posteriormente, foram 

adicionadas duas gotas do reagente de creatina, três gotas do reagente α-naftol em 

etanol e três gotas de hidróxido de potássio 40%. O conteúdo foi homogeneizado 

por 10 seg. As amostras ficaram em repouso a temperatura ambiente por 15 min. O 

desenvolvimento de coloração vermelha indicou resultado positivo. A amostra de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 foi utilizada como controle positivo e 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 como controle negativo. 

 

3.3.8) Identificação molecular de estreptococos do grupo anginosus 

As amostras com reação positiva pelo teste de VP foram submetidas a teste 

para a confirmação da espécie, pela análise proteômica no equipamento MALDI-

TOF Biotyper 3.1 (Bruker Daltonik, Bremen, Alemanha) no Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes na Universidade Federal do Rio de Janeiro (IMPG-UFRJ).  

 

3.4 Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) 
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Todas as amostras foram submetidas ao teste de susceptibilidade aos 

antimicrobianos pela técnica de disco-difusão em MHA-S. A partir de cultura recente, 

foi preparada uma suspensão bacteriana em solução salina estéril com turvação 

semelhante à escala 0,5 de McFarland e semeado em placa contendo MHA-S. 

Posteriormente, discos contendo os antimicrobianos ceftriaxona (30 µg), 

clindamicina (2 µg), eritromicina (15 µg), levofloxacina (5 µg), penicilina G (10 UI), 

tetraciclina (30  µg) e vancomicina (30 µg) (Cecon, São Paulo, SP, Brasil) foram 

depositados sobre a superfície do ágar. As placas foram incubadas em atmosfera 

contendo 5% de CO2 a 35ºC por 20-24h. Após este período, foi feita a leitura do 

diâmetro dos halos de inibição do crescimento bacteriano e a interpretação seguiu 

as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2017). 

          Para clindamicina e eritromicina, os discos foram dispostos a uma distância de 

12 mm a fim de possibilitar a visualização dos fenótipos de resistência aos 

macrolídeos (MLSBc, MLSBi e M) de acordo com os padrões estabelecidos pelo CLSI 

2017. 

 

 

3.5 Determinação da concentração inibitória mínima de eritromicina (CIM-Eri) 

 

As amostras não susceptíveis à eritromicina pela técnica de disco-difusão 

foram submetidas a determinação da CIM pela técnica de difusão do gradiente de 

acordo com as recomendações do fabricante (M.I.C Evaluators, Oxoid). A partir de 

uma cultura recente, foi preparado inóculo bacteriano com turvação correspondente 

à escala 0,5 de McFarland e semeado em MHA-S. Sobre a superfície do ágar foi 

depositada uma fita do antibiótico a ser testado. As placas foram incubadas a 35 ºC 

por 20-24h. A leitura foi realizada com base na observação da menor concentração 

que inibiu o crescimento bacteriano. A interpretação do resultado seguiu os critérios 

estabelecidos pelo CLSI 2017.  

 

 

3.6 Investigação dos determinantes genéticos de resistência aos macrolídeos 

 

As amostras que se apresentaram resistentes ou intermediárias à eritromicina 

foram submetidas à investigação dos determinantes genéticos de resistência por 
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reação em cadeia da polimerase (PCR). A obtenção do DNA bacteriano seguiu o 

protocolo previamente descrito por Dmitriev e colaboradores (2002). A partir da 

cultura recente, foi preparada uma suspensão bacteriana em 300 µl de solução 

tampão TE (TRIS 10mM e EDTA 0,1mM) com turvação equivalente a escala 3 de 

McFarland. As amostras foram incubadas a 100ºC por 5 min e posteriormente 

centrifugadas a 3000 rpm por 30 seg. O DNA bacteriano foi utilizado como molde 

nas reações de amplificação dos genes ermA, ermB e mefA/E (SUTCLIFFE, TAIT-

KAMRADT & WONDRACK, 1996; PÉREZ-TRALLERO et al., 2007). A concentração 

dos reagentes (Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) são descritas na tabela 1. As 

condições de amplificação foram: desnaturação inicial a 94ºC por 3 min, 35 ciclos 

(94ºC, 53ºC e 72ºC por 1 min cada) e extensão final a 72ºC por 5 min. Os produtos 

da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1% (Fermentas, 

Burlington, ON, Canada) a 100 V e 40 mA em tampão TBE 0,5x (Tris 1M, Ácido 

bórico 1M e EDTA 0,01M). O gel foi posteriormente corado com solução de brometo 

de etídio (0,5 µg/ml) por 10 min seguido da observação sob luz ultravioleta em 

fotodocumentador (L-Pix EX, Loccus Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil). Na tabela 2 

estão descritos a sequência dos iniciadores 

. 

 

Tabela 1: Concentração dos reagentes na reação de amplificação dos genes de 

resistência a macrolídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagente Concentração na 

Reação 

Volume 1 Reação 

MgCl2 2 mM 2,4 µl 

Tampão 1 x 3 µl 

dNTP  0,2 mM 3 µl 

Iniciadores 1 mM  3 (x2) µl 

Taq 1 U 0,2 µl 

H20 - 12,4 µl 

DNA 3µl 3 µl 
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Tabela 2: Sequência dos iniciadores dos genes de resistência aos macrolídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f: forward, r: reverse 

 

 

3.7 Tipificação capsular de amostras de S. agalactiae 

 

 O DNA bacteriano também foi utilizado em PCR multiplex para a 

determinação dos tipos capsulares de todas as amostras de S. agalactiae de acordo 

com os protocolos de Poyart e colaboradores (2007) e Murayama e colaboradores 

(2009). As sequências dos iniciadores e a concentração dos reagentes (Thermo 

Scientific Waltham, MA, EUA) utilizados são descritos nas tabelas 3 e 4. Foi incluída 

na primeira reação o gene dltS, presente em todas as amostras de S. agalactiae 

(controle positivo interno). Este gene é responsável por catalisar a incorporação de 

resíduos de d-alanina ao ácido lipoteicóico (POYART et al., 2001).  A reação ocorreu 

em 40 ciclos (94°C por 1 min, 52°C por 2 min, 72°C por 2 min). A eletroforese em gel 

seguiu as mesmas especificações da investigação dos genes de resistência aos 

macrolídeos.  

 

 

 

 

 

 

Iniciador Sequência (5’ → 3’) Tamanho do 

fragmento (pb) 

ermA f AACTTGTGGAAATGAGTCAACGG 
375 

ermA r CAGAATCTACATTAGGCTTAGGG 

ermB f GAAAAGGTACTCAACCAAATA  
639 

ermB r AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC  

mefA/E f AGTATCATTAATCACTAGTGC 
345 

mefA/E r TTCTTCTGGTACTAAAAGTGG 
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Tabela 3: Sequência dos iniciadores utilizados na tipificação capsular de S. 

agalactiae. 

f: forward, r: reverse 

Tabela 4: Concentração dos reagentes utilizados na tipificação capsular de S. 

agalactiae. 

Iniciador Sequência (5’ → 3’) Tamanho do fragmento (pb) 

Ia f GGTCAGACTGGATTAATGGTATGC 521 e 1826 

Ia r GTAGAAATAGCCTATATACGTTGAATGC  

Ib f TAAACGAGAATGGAATATCACAAACC 770 

Ib r GAATTAACTTCAATCCCTAAACAATATCG  

II f GCTTCAGTAAGTATTGTAAGACGATAG 397 

II r GCTTCAGTAAGTATTGTAAGACGATAG  

III f TCCGTACTACAACAGACTCATCC 1826 

III r AGTAACCGTCCATACATTCTATAAGC  

IV f GGTGGTAATCCTAAGAGTGAACTGT 578 

IV r CCTCCCCAATTTCGTCCATAATGGT  

V f GAGGCCAATCAGTTGCACGTAA 701 

V r AACCTTCTCCTTCACACTAATCCT  

VI f GGACTTGAGATGGCAGAAGGTGAA 487 

VI r CTGTCGGACTATCCTGATGAATCTC  

VII f CCTGGAGAGAACAATGTCCAGAT 371 

VII r GCTGGTCGTGATTTCTACACA  

VIII f AGGTCAACCACTATATAGCGA 282 

VIII r TCTTCAAATTCCGCTGACTT  

dltS f CTGTAAGTCTTTATCTTTCTCG 199 

dltS r TCCATTCGCTTAGTCTCC  

Reagente Concentração na Reação Volume 1 Reação 

MgCl2 2,5 mM 2,5µl 

Tampão 1 x 2,5 µl 

dNTP 0,2 mM 2,5 µl 

Iniciadores 0,8 mM 2 (x2) µl 

Taq 0,625 U 0,12 µl 

H2O - 2,38 µl 

DNA 3 µl 3 µl 
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3.8 Determinação do tipo emm de amostras de S. pyogenes e SDSE 

 

A amplificação e o sequenciamento do gene emm de todas as amostras de S. 

pyogenes e SDSE foram realizados conforme o protocolo descrito pelo Laboratório 

de Streptococcus, CDC (https://www.cdc.gov/streplab/groupa-strep/emm-typing-

protocol.html). As condições da reação são descritas na tabela 5. Os produtos da 

PCR foram purificados utilizando-se o kit de purificação GFX PCR DNA Gel Band 

IllustraTM (GE Healthcare, Pittsburgh, PA, EUA) e submetidos a reação de 

sequenciamento utilizando-se Big Dye Terminator Cycle Sequencing (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) e, posteriormente, ao sistema de 

sequenciamento automatizado 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  

As sequencias obtidas foram editadas no programa Bioedit 

(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html), e inicialmente comparadas com as 

sequências do banco de dados do GenBank através da ferramenta BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Posteriormente, as sequências foram 

comparadas com aquelas depositadas no banco de dados do CDC 

(ftp://ftp.cdc.gov/pub/infectious_diseases/biotech/emmsequ/), utilizando-se o 

programa CLC Sequence Viewer (QIAGEN Bioinformatics, Hilden, Alemanha). 

 

 

Tabela 5: Concentração dos reagentes na reação de amplificação do gene emm. 

Reagente Concentração na Reação Volume 1 Reação 

MgCl2 1,5 mM 3 µl 

Tampão 1 x 5 µl 

dNTP 0,2 mM 5 µl 

Iniciadores 1 mM 2,5 (x2) µl 

Taq 1,5 U 0,3 µl 

H2O - 28,7 µl 

DNA 3 µl 3 µl 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/infectious_diseases/biotech/emmsequ/
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3.9 Análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico por eletroforese 

em gel de campo pulsado (PFGE) 

 

A análise do DNA cromossômico das amostras de S. pyogenes, S. agalactiae 

e SDSE foi realizada majoritariamente a partir da digestão do DNA com a enzima de 

restrição SmaI de acordo com protocolo previamente descrito (TEIXEIRA et al., 

1997), com algumas modificações. As amostras de uma dada espécie foram 

investigadas em função de sua relação epidemiológica (colonização persistente em 

um indivíduo, amostras isoladas de irmãos ou de colegas de turma). 

 A partir de cultura recente, foi preparado o inóculo bacteriano em 500 µl de 

solução PIV (NaCl 1M, Tris-HCl 10 mM) com turvação semelhante à escala 3 de 

McFarland e misturado a um volume igual de agarose low melting point 2% 

(Promega, Madison, WI, EUA) para o preparo dos blocos de DNA. Os blocos foram 

transferidos para 2 ml de solução de lise (Tris-HCl 6 mM, NaCl 1M, EDTA 100mM, 

Brij 58 0,5%, desoxicolato de sódio 0,2%, lauril sarcosinato 0,5%) contendo 5 mg/ml 

de lisozima (Amresco, Solon, OH, EUA) e incubados a 37ºC por 24h. Após a 

remoção da solução de lise, os blocos foram tratados com 2 ml de solução ESP 

[0,5M de EDTA e lauril sarcosinato de sódio 1% contendo 10 µl de proteinase K a 20 

mg/ml (USB, Cleveland, OH, EUA)] e incubados a 50ºC por 24 horas. Esta etapa foi 

repetida no dia seguinte. Após sucessivas lavagens com o tampão TE e incubação a 

37ºC por 24 h, os blocos contendo DNA foram tratados com a enzima de restrição 

SmaI (Thermo Scientific) de acordo com as instruções do fabricante. Para as 

amostras que não foram digeridas com SmaI, foi realizado o tratamento com as 

enzimas SpeI (Thermo Scientific) e ApaI (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA). Os 

fragmentos foram separados em gel de agarose 1,2% (Fermentas) no CHEF DR III 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA). Os parâmetros estabelecidos para a 

corrida foram: pulso inicial 1 seg, pulso final 30 seg, tempo de corrida 24 h, 

temperatura 12ºC e voltagem 6 V/cm. O gel foi corado com solução de brometo de 

etídio  (0,5 µg/ml) por 20 min e descorado por 15 min e visualizado sob luz UV em 

fotodocumentador. Todos os perfis de PFGE foram analisados por inspeção visual e 

a diversidade entre eles foi avaliada conforme as recomendações de Tenover e 

colaboradores (1995).  
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3.10 Análise do polimorfismo do DNA do grupo S. anginosus por RAPD-PCR  

A diversidade genética do grupo S. anginosus foi determinada a partir da 

reação de amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD-PCR) utilizando-se o 

iniciador 1254 (5’ – CCGCAGCCAA- 3’), que reconhece o alvo no DNA genômico 

randomicamente (PACHECO et al., 1996). As condições da reação são descritas na 

tabela 6. As condições de amplificação foram: desnaturação inicial a 94ºC por 3 min, 

35 ciclos (94ºC, 37ºC e 72ºC por 1 min cada) e extensão final a 72ºC por 5 min. Os 

produtos da RAPD-PCR foram submetidos a eletroforese em gel com as mesmas 

especificações citadas previamente. A comparação dos perfis de bandas gerados foi 

realizada por inspeção visual.  

 

 

Tabela 6: Concentração dos reagentes no RAPD-PCR. 

 

 

 

3.11 Análise estatística 

Foi utilizado o teste exato de Fisher para avaliar a associação entre dados 

clínicos e sociodemográficos dos voluntários e ocorrência ou não de colonização por 

estreptococos (https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm). 

 

 

 

 

Reagente 
 

Concentração da Reação Volume 1 Reação 

MgCl2 2 mM 2,5 µl 

Tampão 1x 2,5 µl 

dNTP 0,2mM 2,5 µl 

Iniciador 1 mM 2,5 µl 

Taq 1 U 0,3 µl 

H20  12,7 µl 

DNA 2 µl 2 µl 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm
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4. RESULTADOS  

 

Na primeira fase do estudo foram isoladas 34 amostras a partir dos 248 

voluntários, o que totaliza 13,7% de colonização orofaríngea por estreptococos beta-

hemolíticos. Entre crianças, a colonização foi observada em 14% (17/121) dos 

voluntários (15,5% do gênero feminino (9/58) e 12,7% do gênero masculino (8/63)]. 

Entre adultos jovens, a colonização foi observada em 13,4% (17/127) dos 

voluntários (14,1% do gênero feminino (14/99) e 10,7% do gênero masculino (3/28)]. 

As figuras 1 e 2 mostram as frequências de colonização por idade e gênero nos dois 

grupos de voluntários.     

Na primeira fase do estudo, todas as 17 amostras isoladas de crianças foram 

identificadas como S. pyogenes. Entre adultos jovens, as 17 amostras isoladas 

foram identificadas como S. pyogenes (3/127; 2,4%), S. agalactiae (4/127; 3,1%), 

SDSE (8/127; 6,3%) e SGA (2/127; 1,6%). Na segunda fase, onde foi avaliada a 

persistência de colonização, entre as 17 crianças inicialmente colonizadas, foram 

isoladas 10 amostras de S. pyogenes em até seis meses após a primeira coleta. 

Entre os 17 adultos jovens, foram isoladas 22 amostras de diferentes espécies, no 

período de 12 meses a partir da primeira coleta. Evidencia-se, portanto, que adultos 

jovens se mantiveram colonizados por um período prolongado e por uma maior 

diversidade de espécies de estreptococos. A figura 3 mostra a distribuição das 

espécies de estreptococos beta-hemolíticos nas duas fases de coleta entre os 

grupos etários. 

Os testes fenotípicos empregados permitiram a identificação de todas as 

amostras de estreptococos beta-hemolíticos, independentemente se haviam sido 

isoladas do mesmo voluntário ou não. As 32 amostras de Streptococcus pyogenes, 

foram uniformemente sensíveis a bacitracina e positivas no teste de PYR. 

Resultados esperados também foram observados entre as seis amostras de 

Streptococcus agalactiae, que foram positivas para os testes de CAMP e hidrólise do 

hipurato. As 25 amostras de SDSE foram classificadas como grupo C (10) ou grupo 

G (15). As amostras foram negativas para o teste de PYR, entretanto, cinco 

amostras de SDSE foram susceptíveis à bacitracina. Todas as amostras foram 

positivas para o teste de trealose, porém, uma amostra foi positiva também para o 

sorbitol. As três amostras de SGA foram classificadas como grupo C, positivas para 
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os testes de VP e trealose e negativas para o sorbitol. A análise proteômica (MALDI-

TOF) confirmou a identificação no grupo S. anginosus, mas não permitiu a 

determinação das espécies.  

Não houve associação significativa entre contagem de colônias no isolamento 

primário e persistência de colonização. Dos 19 voluntários em que a contagem de 

colônias foi considerada “muita” na primeira fase do estudo, 10 estavam colonizados 

na segunda fase. Entre os 15 voluntários em que a contagem foi considerada 

“pouca”, sete estavam colonizados na segunda fase.  

Ao todo foram isoladas 66 amostras das quais 32 foram identificadas como S. 

pyogenes. Destas 27 amostras foram isoladas de 18 crianças e cinco isoladas de 

três adultos jovens. Seis amostras de S. agalactiae foram isoladas de cinco 

voluntários. Foram isoladas 25 amostras de SDSE, de nove voluntários. Três 

amostras de SGA foram isoladas de dois voluntários.  

Durante o período de acompanhamento da persistência de colonização entre 

adultos jovens, foi observada a troca de espécies que colonizavam dois voluntários 

(EGA/SDSE/SDSE/EGA/SDSE e SGA/EGB/SGA), bem como troca do grupo 

sorológico de SDSE em amostras oriundas de um outro voluntário (G/G/G/C/C). 

Uma criança voluntária apresentou cultura negativa na primeira fase, mas 

desenvolveu um quadro típico de faringite estreptocócica, com dor e focos 

purulentos, ainda no primeiro trimestre após a primeira coleta. Foi isolado S. 

pyogenes. A amostra foi incluída no estudo não só por ser de uma voluntária, mas 

também por apresentar relação epidemiológica (colega de turma) com amostras 

isoladas de outra voluntária no mesmo período. 

A partir das informações fornecidas pelos participantes, os achados 

microbiológicos foram associados aos dados sociodemográficos e clínicos, para 

assim investigar as possíveis relações epidemiológicas. A ocorrência prévia de 

infecções estreptocócicas (faringite, escarlatina e impetigo) e de complicações 

imunológicas (febre reumática e glomerulonefrite) não foram associadas à 

colonização por estreptococos. Os resultados são mostrados nas tabelas 7 e 8.  

Foi avaliado se o voluntário residia com outra criança ou outro adulto jovem, 

considerando a fácil transmissão do microrganismo através de contato com 

secreções do trato superior. Morar com criança ou com adultos jovens não foi 

associado à ocorrência de colonização por estreptococos (tabela 9). Da mesma 
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forma, nenhuma das principais doenças respiratórias crônicas (asma, bronquite e 

rinite) foi associada à colonização (tabela 10). 

A ocorrência de diferentes sinais e sintomas de infecção respiratória, no 

momento da coleta, foi investigada a fim de verificar sua associação com a 

ocorrência de colonização. Voluntários que se queixaram de dor/irritação na 

orofaringe na primeira coleta e estavam colonizados por estreptococos beta-

hemolíticos [EGA (3), EGB (2), SDSE (4) e SGA (1)] foram notificados e 

aconselhados a procurar assistência médica. A notificação e o aconselhamento dos 

voluntários colonizados por estreptococos beta-hemolíticos que apresentavam 

queixas foram realizados em todas as coletas subseqüentes. A análise dos dados 

revelou que apenas dor/irritação na orofaringe foi significativamente associada à 

colonização por estreptococos beta-hemolíticos (tabela 11). 

Alguns voluntários fizeram uso prévio de antimicrobianos (até três meses da 

coleta). Não houve associação entre uso de antimicrobianos e a ocorrência ou não 

de colonização por estreptococos beta-hemolíticos (tabela 12). Entre os voluntários 

que fizeram uso de antimicrobianos e estavam colonizados, foram isolados S. 

pyogenes (3), S. agalactiae (1) e S. anginosus (1). Os antimicrobianos utilizados e a 

sua finalidade são mostrados na tabela 13. 

As amostras de S. agalactiae (6) foram submetidas à determinação do tipo 

capsular. Foram encontrados os tipos Ia (2), Ib (2) e III (2). O mesmo tipo capsular 

(III) foi encontrado em duas amostras isoladas de uma voluntária que foi colonizada 

persistentemente por S. agalactiae.  

As amostras identificadas como S. pyogenes ou SDSE foram submetidas a 

tipificação emm. Entre S. pyogenes, foram encontrados os seguintes subtipos: 

emm87.16 (20 amostras), emm89.0 (7), emm1.0 (2), emm90.9 (1), emm76.0 (1) e 

emm77.0 (1). Os subtipos emm87.16 e 90.9 foram assim designados pelo curador 

do banco de sequências emm do Laboratório de Streptococcus, CDC, e 

correspondem a novas sequências do gene emm, identificadas pela primeira vez 

neste estudo. Vale ressaltar que os subtipos emm87.16 e emm89.0 foram os únicos 

tipos emm encontrados entre os voluntários infantis. Entre as amostras de SDSE, 

foram encontrados os subtipos stC1400.12 (5), stC1400.0 (3), stG2574.0 (3), 

stG480.0 (3), stG653.0 (3), stC36.0 (1), stC36.11 (1). Em algumas amostras não foi 

possível determinar o subtipo, e sim os tipos stC36 (3), stC1400 (1). Em duas 
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amostras não foi possível realizar a tipificação emm devido à baixa qualidade da 

sequência, mesmo após várias tentativas. Assim como entre S. pyogenes, um 

subtipo emm típico de SDSE (stC36.11) foi identificado pela primeira vez neste 

estudo. Durante a avaliação da colonização persistente, amostras oriundas dos 

voluntários infantis apresentaram os mesmos tipos emm daquelas isoladas na 

primeira coleta. Entre adultos jovens, os mesmos tipos emm foram encontrados em 

amostras isoladas de cinco dos oito voluntários colonizados persistentemente, por S. 

pyogenes ou SDSE. Diferentes tipos emm foram observados nos voluntários em que 

foi observada troca de espécie (EGA/SDSE) e de grupo sorológico (SDSE). Um 

voluntário apresentou duas amostras de SDSE do tipo stC36, uma delas o subtipo 

stC36.11 e na outra não foi possível identificar o subtipo.  

Todas as amostras de S. pyogenes, S. agalactiae e SDSE foram submetidas 

a análise da diversidade de genética por PFGE. Entre as amostras de S. pyogenes, 

foram encontrados sete perfis únicos de PFGE, variando entre 1 a >7 bandas de 

diferença. Cinco destes perfis corresponderam a diferentes tipos emm. Porém, 

amostras do subtipo emm87.16 geraram dois perfis altamente relacionados, com 

uma banda adicional em um dos perfis, sendo considerados, portanto, um único 

grupo clonal. Entre as amostras de SDSE, 12 perfis únicos foram observados, 

variando entre 1 a >7 bandas de diferença. Tipos emm diferentes geraram perfis de 

fragmentação do DNA distintos. Amostras com tipos emm relacionados, como 

stC1400.0 e stC1400.12 geraram dois perfis de PFGE que correspondem a um 

grupo clonal. O mesmo foi observado entre duas amostras, stC36.11 e stC36 (uma 

amostra de cada tipo, isolada do mesmo voluntário). Assim, entre S. pyogenes foram 

observados seis grupos clonais e entre SDSE, 10 grupos. Quatro amostras alocadas 

em dois grupos clonais de SDSE, com os tipos emm stC36.0 e stG653.0, resistentes 

à eritromicina com o genótipo mefA/E, foram digeridas pela enzima de restrição 

ApaI, mas não pela SmaI. Não foi possível definir o número de grupos clonais entre 

S. agalactiae, uma vez que uma das duas amostras do tipo capsular Ia não foi 

digerida com SmaI. Ambas foram submetidas à digestão com ApaI e SpeI, 

entretanto, não foi possível obter os perfis de fragmentação de ambas, utilizando-se 

a mesma enzima. Assim, tem-se 4 ou 5 grupos entre as seis amostras da espécie. 

Todas as informações sobre os grupos clonais identificados entre as três espécies 

são descritas na tabela 14.  
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As amostras de SGA não foram definidas ao nível de espécie, por isso uma 

técnica com alto poder discriminatório, adequada para tipificar amostras de uma 

mesma espécie, como a PFGE não foi aplicada. Ainda assim, foi realizada a PCR-

RAPD para avaliar estas amostras e um único perfil foi gerado pelas três amostras, o 

que determina apenas um grupo clonal de SGA no presente estudo.   

Considerando que o presente estudo analisou múltiplas amostras isoladas do 

mesmo voluntário, não cabe uma análise convencional, onde determina-se a taxa de 

resistência a um dado antimicrobiano assumindo que cada amostra bacteriana é 

oriunda de um indivíduo. Assim, dados sobre a resistência aos antimicrobianos são 

apresentados de acordo com a análise da diversidade genética, onde foi possível 

identificar amostras geneticamente idênticas, aqui denominadas como grupo clonal. 

Pelo método de disco-difusão, as 66 amostras foram susceptíveis à ceftriaxona, 

levofloxacina, penicilina G e vancomicina. Não-susceptibilidade aos demais 

antimicrobianos (clindamicina, eritromicina e tetraciclina) foi detectada somente em 

amostras isoladas de adultos jovens.  

Em relação à tetraciclina, oito amostras foram consideradas não susceptíveis, 

sendo duas intermediárias e seis resistentes. Estas representam seis grupos clonais, 

assim distribuídos: S. pyogenes (3), S. agalactiae (2) e SDSE (1). Cabe ressaltar que 

o grupo clonal de SDSE foi composto por três amostras, isoladas do mesmo 

voluntário.  

Sete amostras foram resistentes à eritromicina. Uma amostra de S. pyogenes, 

que apresentava o fenótipo MLSBi, logo também resistente à clindamicina, foi 

considerada multirresistente por ser intermediária à tetraciclina. Seis amostras de 

SDSE, que representavam quatro grupos clonais, expressaram os fenótipos MLSBi e 

M. Um dos grupos clonais de SDSE foi formado por três amostras, isoladas do 

mesmo voluntário. Por outro lado, um voluntário foi colonizado, ao longo do estudo, 

por três grupos clonais distintos, incluindo a amostra multirresistente de S. pyogenes 

e duas amostras distintas de SDSE. Informações detalhadas sobre estas amostras 

estão disponíveis na tabela 15.  
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Figura 1: Distribuição etária e de gênero dos voluntários infantis e frequência de 

colonização por estreptococos beta-hemolíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Distribuição etária e de gênero dos voluntários adultos jovens e frequência 

de colonização por estreptococos beta-hemolíticos. 
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Figura 3: Distribuição e identificação das amostras isoladas de crianças e adultos 

jovens durante o estudo. 

 

Tabela 7: Ocorrência de faringite, escarlatina e impetigo na população estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: criança, AJ: adulto jovem. 

 

Infecções Não colonizados Colonizados Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Episódio de faringite 

   Nunca 25 20 45 2 1 3 0,1063 

   Sim 79 90 169 15 16 31  

Ocorrência de faringite (no. episódios anuais) 

   <1 44 27 71 9 9 18  

   1-2 26 38 64 6 6 12  

3 ou mais 9 25 34 0 1 1  

Episódio de escarlatina 

   Nunca 87 106 193 14 16 30 0,7585 

   Sim 17 4 21 3 1 4  

Episódio de impetigo 

   Nunca 95 107 202 17 17 34 0,3804 

   Sim 9 3 12 0 0 0  
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Tabela 8: Ocorrência de complicações imunológicas na população estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: criança; AJ: adulto jovem 

 

 

Tabela 9: Distribuição dos voluntários que residiam com outras crianças e/ou adultos 

jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: criança, AJ: adulto jovem 

 

 

 

 

 

 

Complicação imunológica 

Não 

colonizados 

 

Colonizados 

 

Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Glomerulonefrite 

   Não 104 109 213 17 17 34 1,0000 

   Sim 0 1 1 0 0 0  

Febre reumática 

   Não 104 109 213 17 17 34 1,0000 

   Sim 0 1 1 0 0 0  

 
Variável 

Não 
colonizados 

 
Colonizados 

 
Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Morar com crianças 

   Não 50 93 143 7 15 22 0,8459 

   Sim 54 17 71 10 2 12  

Morar com AJ        

   Não 96 43 139 15 7 22 1,0000 

   Sim 8 67 75 2 10 12  
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 Tabela 10: Ocorrência de doença respiratória crônica entre os voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: criança, AJ: adulto jovem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doença respiratória Não colonizados Colonizados Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Asma        

   Não 94 105 199 17 17 34 0,2352 

   Sim 10 5 15 0 0 0  

Bronquite        

   Não 88 94 182 15 16 31 0,4349 

   Sim 16 16 33 2 1 3  

Rinite        

   Não 64 66 130 12 12 24 0,3424 

   Sim 40 44 84 5 5 10  
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Tabela 11: Sinais e sintomas apresentados pelos voluntários no momento da coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: Criança, AJ: adulto jovem 

 

 
Estado clínico 

 
Não colonizados 

 
Colonizados 

 
Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Dor/irritação        

   Não 97 85 182 14 10 24 0,0482 

   Sim 7 25 32 3 7 10  

Inchaço        

   Não 104 104 208 16 16 32 0,3016 

   Sim 0 6 6 1 1 2  

Vermelhidão        

   Não 104 106 210 17 14 31 0,0561 

   Sim 0 4 4 0 3 3  

 Secreção        

   Não 103 96 199 17 14 31 0,7207 

   Sim 1 14 15 0 3 3  

Dificuldade para engolir        

   Não 102 101 203 17 16 33 1,0000 

   Sim 2 9 11 0 1 1  

Febre        

   Não 104 108 212 17 16 33 1,0000 

   Sim 0 2 2 0 1 1  

Tosse        

   Não 73 96 169 12 16 28 0,8202 

   Sim 31 14 45 5 1     6  

Coriza        

   Não 77 96 173 16 12 28 1,0000 

   Sim 27 14 41 1 5 6  
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Tabela 12: Uso de antimicrobianos pelos voluntários antes ou durante o período de 

coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: criança; AJ: adulto jovem 

 

 Tabela 13: Lista dos antimicrobianos utilizados pelos voluntários e sua finalidade. 

Uso de 

antimicrobianos 

Não 

colonizados 

Colonizados Valor p 

 CH AJ Total CH AJ Total  

Não 75 81 156 14 15 29 0,1418 

Sim 29 29 58 3 2 5  

Antimicrobiano Infecção/Finalidade (número de voluntários) 

Amoxicilina Cirurgia (1), faringite (10), infecção respiratória 

(1), otite (1), prevenção de pneumonia (1), 

sinusite (2) 

Amoxicilina + clavulanato de potássio 

(AMC) 

Escarlatina (2), faringite (5), otite (4), otite/faringite 

(2), otite/sinusite (1), pneumonia (1), prevenção 

de pneumonia (1), sinusite (3) 

Azitromicina Infecção respiratória (1), infecção urinária (1), otite 

(1), pneumonia (1), sinusite (4) 

Cefalexina Cirurgia (1), cistite (1), otite (1) 

Cefuroxima Infecção respiratória (2), sinusite (2) 

Levofloxacina e AMC Otite + sinusite (1) 

Metronidazol e Ciprofloxacina Gastrite (1) 

Penicilina Faringite (2) 

Sulfametoxazol, Cefalexina e 

Ciprofloxacina 

Cirurgia (1) 

Tetraciclina e Cefalexina Foliculite (1) 

Não informado Faringite (3), gastroenterite (1), infecção urinária 

(1), sinusite (2) 
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Tabela 14: Grupos clonais, perfis de PFGE, tipos emm e capsular, número de 

amostras e de voluntários colonizados por S. pyogenes, SDSE e S. agalactiae.   

Grupo clonal Perfil PFGE Tipo emm/ capsular Número de amostras Número de voluntários 

EGA A EGA 1 emm87.16 18 11 

 EGA 2 emm87.16 2 2 

EGA B EGA 3 emm89.0 7 5 

EGA C EGA 4 emm76.0 1 1 

EGA D EGA 5 emm1.0 2 1 

EGA E EGA 6 emm77.0 1 1 

EGA F EGA 7 emm90.9 1 1 

SDSE A SDSE 1 stG2574.0 3 1 

SDSE B SDSE 2* stG653.0 3 1 

SDSE C SDSE 3 stG480.0 3 1 

SDSE D SDSE 4* stC36.0 1 1 

SDSE E SDSE 5 

SDSE 9 

stC36.11 

stC36 

1 

1 

1 

1 

 

SDSE F SDSE 6 stC1400 1 1 

SDSE G SDSE 7 stC1400.12 5 1 

 

SDSE H 

SDSE 8  

SDSE 10 

stC1400.0 

NI 

3 

1 

2 

1 

SDSE I SDSE 11 stC36 2 1 

SDSE J SDSE 12 NI 1 1 

EGB A EGB 1 III 2 1 

EGB B EGB 2 Ib 1 1 

EGB C EGB 3  Ib 1 1 

EGB D EGB 4 Ia 1 1 

 EGB 5* Ia 1 1 

 
*Perfis de fragmentação obtidos a partir da digestão com ApaI. Demais perfis foram 

gerados a partir da digestão com SmaI 



 

43 
 

 

Tabela 15: Características das amostras resistentes e sensíveis à eritromicina isoladas dos mesmos voluntários. 

 

 

 

TSA: teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, CIM: concentração inibitória mínima, R: resistente, I: Intermediário, S: sensível, 

Eri: eritromicina, Cli: clindamicina, Tet: Tetraciclina, NI: não identificado 
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4.1 Análise das amostras do grupo externo 

 

Considerando os resultados, um tanto inesperados, a respeito da diversidade 

genética de S. pyogenes entre os voluntários infantis, foram avaliadas quatro 

amostras de S. pyogenes isoladas de secreção de orofaringe de quatro crianças 

também residentes e estudantes em Niterói, em novembro de 2015, período 

correspondente à primeira fase do estudo. As amostras encontravam-se estocadas a 

-20ºC e foram reativadas semeando-as em AS. A realização do teste de 

susceptibilidade aos antimicrobianos e da análise da diversidade genética por PFGE 

se deu conforme descrita previamente. Pela técnica de disco-difusão, as amostras 

foram susceptíveis a todos os antimicrobianos testados. Foram encontrados três 

perfis de PFGE, entre as quatro amostras, indicando a presença de três grupos 

clonais, distintos dos observados nas amostras do estudo.  
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 5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou a ocorrência de colonização orofaríngea por 

estreptococos beta-hemolíticos em crianças e adultos jovens. Foram isoladas as 

espécies S. pyogenes, S. agalactiae, SDSE e SGA. Alguns voluntários colonizados 

se queixaram de dor/irritação de garganta, o que sugere que este sintoma, ainda 

que isoladamente, deva demandar consulta médica para uma avaliação adequada 

sobre a existência ou não de processo infeccioso. Neste estudo, não é possível 

afirmar a ocorrência de processos infecciosos, baseados somente na queixa de 

dor/irritação, uma vez que os voluntários não foram avaliados por profissional 

médico. A exceção foi a voluntária que apresentou um quadro característico de 

faringite estreptocócica, com confirmação clínica e laboratorial. Ainda que não 

comprovado clinicamente, chama a atenção o isolamento de S. agalactiae, SDSE e 

SGA em voluntários com queixas, corroborando o potencial destas espécies em 

causar faringite.  

Outro aspecto que merece destaque é a persistência de colonização, que em 

três adultos jovens, atingiu o período de 12 meses após a primeira coleta. Ainda que 

em dois casos tenha havido mudança de cepas e de espécies, é clara a capacidade 

de SDSE em colonizar persistentemente, de maneira assintomática ou não. S. 

pyogenes, o clássico patógeno, também exibiu capacidade de colonizar crianças e 

adultos jovens por até seis meses, o que faz destes voluntários, potenciais fontes de 

transmissão do patógeno por um prolongado período. S. agalactiae, mesmo sem 

tradição como patógeno orofaríngeo, também exibiu capacidade de colonizar 

persistentemente um adulto jovem. Mutações que inibem a síntese da cápsula de S. 

pyogenes podem favorecer a colonização assintomática a partir da maior 

internalização em células humanas. A presença da cápsula contribui para o aumento 

da carga bacteriana e maior capacidade de virulência de amostras envolvidas na 

infecção aguda e a perda contribui para a persistência na colonização assintomática. 

(FLORES et al., 2014). No presente estudo, a presença de cápsula não foi 

investigada, mas por outro lado, observa-se que uma mesma cepa tanto foi capaz 

de colonizar persistentemente quanto de causar um processo infeccioso.  

Os testes fenotípicos empregados permitiram a identificação das espécies 

encontradas neste estudo, no entanto, houve limitações para a identificação ao nível 
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de espécie das amostras de estreptococos do grupo anginosus. As amostras de 

SGA encontradas neste estudo são do grupo C e tanto S. anginosus quanto S. 

constellatus subsp. pharyngis são beta-hemolíticas, podem apresentar o antígeno no 

grupo C e são positivas para o teste VP (Facklam, 2002). A susceptibilidade à 

bacitracina tem sido amplamente utilizada para identificar amostras de S. pyogenes, 

porém neste estudo, foi observado um número reduzido de amostras de SDSE 

sensíveis a este antimicrobiano, indicando que este teste, por não apresentar 

sensibilidade adequada, não deve ser usado isoladamente na diferenciação destas 

duas espécies. O teste de PYR pode ser mais eficaz na distinção de S. pyogenes e 

SDSE (Jensen & Killian, 2012). 

A frequência de colonização por S. pyogenes em crianças encontrada neste 

estudo (14%), condiz com os resultados de estudos recentes realizados na 

Argentina (18%), Uganda (16%) e Índia (11,4%) (DELPECH et al., 2017; NAYIGA et 

al., 2017; JOSE et al., 2018). A frequência de colonização por estreptococos beta-

hemolíticos encontrada entre os adultos jovens foi de 13,4%. No Brasil, em estudos 

conduzidos por Mansano e Ramos (2010) e Silva e colaboradores (2017) não foi 

observada colonização por S. pyogenes entre universitários dos cursos da área de 

saúde, entretanto, a presença de outras espécies de estreptococos beta-hemolíticos 

não foi investigada. Em Israel, Halperin e colaboradores (2016) detectaram a 

presença de SDSE (38,3%) e de SGA (61,6%) em soldados com idades entre 18 e 

49 anos, colonizados por estreptococos do grupo G. Em relação à colonização por 

S. agalactiae, a taxa observada neste estudo foi de 3,1%. A colonização orofaríngea 

por S. agalactiae entre os adultos jovens sugere que a transmissão do 

microrganismo possa ocorrer a partir do contato sexual (VAN DER MEE-MARQUET 

et al., 2008).  

Não foi observada resistência a antimicrobianos entre as amostras isoladas 

de crianças. Isto provavelmente se deu em decorrência da disseminação de apenas 

dois grupos clonais entre estes voluntários e pode não refletir o real comportamento 

de estreptococos beta-hemolíticos que circulam nesta faixa etária frente aos 

antimicrobianos. Na Argentina, foi observada taxa de 11,1% de resistência a 

eritromicina em amostras isoladas de crianças colonizadas por de S. pyogenes 

(DELPECH et al., 2017). No Irã e nos Estados Unidos foram observadas taxas de 

16% e 15%, respectivamente, entre as amostras isoladas de crianças com faringite 
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(KHOSRAVI et al., 2016; deMURI et al., 2017). Entre adultos jovens, foi observada 

resistência a macrolídeos e clindamicina, drogas recomendadas para a terapia de 

infecções estreptocócicas, além da tetraciclina. A não susceptibilidade à tetraciclina 

foi observada em diferentes grupos clonais de S. pyogenes, S. agalactiae e SDSE. 

Altas taxas de resistência dos estreptococos beta-hemolíticos a tetraciclina tem sido 

descritas em diversas áreas geográficas evidenciando que este agente não 

representa uma opção para tratamento das infecções estreptocócicas (D’OLIVEIRA 

et al., 2003; HALPERIN et al., 2016).  

Resistência a eritromicina foi observada em grupos clonais de S. pyogenes e 

SDSE. A resistência a eritromicina foi relatada por nosso grupo em 15,4% de 

amostras de S. pyogenes (ARÊAS et al., 2014), porém em amostras bacterianas 

isoladas na rotina do laboratório clínico, não em estudos de colonização. Na Sérvia, 

Opavski e colaboradores (2015) relataram taxa de resistência a eritromicina em 

12,5% das amostras oriundas de quadro de faringite. 

A resistência a eritromicina foi observada em quatro grupos clonais de SDSE, 

o que mostra que esta é disseminada na espécie. Em um estudo realizado por 

nosso grupo, Souza e colaboradores em 2016, relataram resistência a eritromicina 

em 18,2% das amostras isoladas na rotina de um laboratório clínico no Rio de 

Janeiro. O pequeno número de amostras de SDSE isoladas na primeira fase deste 

estudo, representantes únicas de cada voluntário, é um fator limitante para qualquer 

abordagem de comparação de taxas de resistência entre os dois estudos. Ainda 

assim, vale mencionar que neste, observa-se 25% de resistência à eritromicina 

Esses achados demandam uma investigação mais robusta para se elucidar se há 

uma tendência real de aumento na taxa de resistência e se esta se dá em função de 

uma maior frequência de colonização assintomática por SDSE entre adultos jovens 

ou se é uma tendência observada também em amostras isoladas de quadros 

infecciosos. Taxas de resistência a eritromicina entre amostras de SDSE variam 

conforme a região geográfica. Em Israel, Halperin e colaboradores (2016) relataram 

6% de amostras resistentes em amostras isoladas de colonização. Na China, a 

resistência a eritromicina foi de 71,4% em amostras isoladas de quadros infecciosos 

(LU et al., 2016).  

Todas as amostras de SDSE com o fenótipo M albergavam o gene mefA/E, 

enquanto que amostras de SDSE e S. pyogenes com o fenótipo MLSBi foram 
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associadas ao gene ermA. Dados semelhantes foram observados no Brasil e 

Argentina (ARÊAS et al., 2014, SOUZA et al., 2016, DELPECH et al., 2017). Na 

China, amostras de S. pyogenes e SDSE resistentes a eritromicina que albergavam 

o gene ermB foram predominantes, enquanto que na Argentina, o gene ermA foi o 

mais frequente entre amostras de SDSE (LU et al., 2016; TRAVERSO et al., 2016; 

LU et al., 2017).  

Os tipos capsulares de S. agalactiae encontrados neste estudo (Ia, Ib e III) 

estão de acordo com os tipos prevalentes distribuídos universalmente. Côrrea e 

colaboradores (2011) descreveram duas amostras do tipo Ia isoladas da orofaringe 

de militares assintomáticos, enquanto três amostras foram consideradas não 

tipificáveis. Roloff e colaboradores (2018) descreveram os tipos Ib, III e V sendo os 

prevalentes entre amostras isoladas da orofaringe de gestantes, seus familiares e de 

profissionais da saúde. Em um estudo realizado em 2016, foram relatados casos de 

seis indivíduos com faringite onde foi isolado S. agalactiae. Em cinco dos seis casos 

a idade dos indivíduos variou de 18 a 20 anos (WAGHORN, 2016). Neste estudo, 

ainda que não se possa afirmar a ocorrência de quadros de infecção, é necessário 

destacar que dois voluntários que se queixaram de dor/irritação estavam 

colonizados por S. agalactiae.  

Foram encontrados seis tipos emm entre as 32 amostras de S. pyogenes 

isoladas de 21 voluntários, com predominância do emm87.16, seguido pelo 

emm89.0. Estes dois tipos, curiosamente, foram bem-sucedidos em colonizar os 

voluntários infantis, de forma assintomática, assim como foram isolados de 

voluntários que se queixaram de dor de garganta e de uma participante que 

desenvolveu um quadro de faringite. A diversidade das amostras, observada no 

grupo externo, ratifica a característica desta população específica, bem como a 

variedade de tipos emm e perfis de PFGE de S. pyogenes observados entre adultos 

jovens. O papel do ambiente, neste caso a escola, pode ter sido o facilitador na 

transmissão de S. pyogenes entre os voluntários infantis sendo observado através 

da disseminação de clones dos tipos emm87.16 e emm89.0. Um fato importante a 

ser considerado é que os alunos faziam lanche em comum no refeitório da escola. 

Relatos de faringite disseminada a partir de alimentos foram descritos por 

(FALKENHORST et al., 2008; YANG et al., 2013). Vale ainda ressaltar que o tipo 

emm predominante trata-se de um novo subtipo, identificado neste estudo. Desde o 
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desenvolvimento do sistema de tipificação genética (BEALL, FACKLAM & 

THOMPSON, 1996), estudos realizados com amostras circulantes no Brasil, tem 

contribuído para a ampliação do banco de sequências emm (TEIXEIRA et al., 2001, 

ARÊAS et al., 2014).  Esta representa uma das vantagens da tipificação molecular, 

permitir que amostras circulantes em regiões pouco estudadas possam ser 

identificadas, sem a limitação da disponibilidade de antissoros específicos.  

 O tipo emm1.0, classicamente associado a quadros invasivos, foi isolado de 

um voluntário adulto jovem assintomático, com colonização persistente. Em estudo 

realizado na mesma área geográfica, os tipos emm12, emm1, emm4, emm22 e 

emm81 foram encontrados em 48% de 91 amostras de S. pyogenes isoladas da 

orofaringe na rotina de laboratório clínico (ARÊAS et al., 2014). Na Alemanha, os 

tipos emm1, emm28, emm89, emm3 e emm12 foram predominantes entre amostras 

isoladas de infecções invasivas (IMÖHL et al., 2017). Na Índia, os tipos emm28, 

emm49, emm63 e emm118 foram prevalentes nas amostras oriundas de crianças 

assintomáticas (JOSE et al., 2018). No Chile, os tipos emm12, emm2, emm1, 

emm22, emm4 foram associados a casos de faringite de recorrência (WOZNIAK et 

al., 2017). Estes resultados mostram que apesar da diversidade genética de S. 

pyogenes, alguns tipos predominam em diferentes áreas, sejam envolvidos com 

quadros infecciosos ou em colonização. 

Dentre as amostras de SDSE, foram encontrados neste estudo os tipos 

stC36, stG480, stG653, stC1400 e stG2574. Na maior parte dos casos, o mesmo 

tipo foi encontrado em coletas sucessivas do mesmo voluntário, indicado o sucesso 

de um mesmo tipo emm em persistir ao longo do tempo. Foi descrito por nosso 

grupo a prevalência de stG653.0, stC1400, stC839.0 stC36, stG480.0 e stG840.0 

entre amostras isoladas na rotina de um laboratório clínico (SOUZA et al., 2016), o 

que sugere a predominância de certos tipos emm em uma mesma região geográfica. 

Em Israel, os tipos stG485, stG166b.0, stG6 foram predominantes entre as amostras 

de colonização e infecção (HALPERIN et al., 2016). Na Argentina, Traverso e 

colaboradores (2016) relataram os tipos stG62647, stG653 e stG840 em quadros de 

infecções invasivas causadas por SDSE. Tais observações corroboram a 

capacidade de colonizar e/ou causar infecções, de alguns tipos emm. Souza e 

colaboradores (2016) descreveram a presença de um novo subtipo, stC1400.12, que 

também foi observado no presente estudo, em um voluntário que se manteve 
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colonizado, por este subtipo, durante todo o período de coleta. Assim como entre 

amostras de S. pyogenes do presente estudo, em SDSE também foi identificado um 

novo subtipo emm, stC36.11, o que contribui para a ampliação da diversidade de 

amostras circulantes na região.  

A partir da análise PFGE das amostras de S. pyogenes e SDSE foi observado 

que tipos emm idênticos ou relacionados geraram perfis idênticos ou altamente 

relacionados, grupos clonais. A associação de tipos emm e perfis de fragmentação 

do DNA cromossômico foi observada por Arêas e colaboradores (2014) e Traverso e 

colaboradores (2016). Neste estudo, a PFGE permitiu analisar amostras que 

compartilharam tipos emm idênticos ou relacionados.  

Quatro amostras de SDSE, stG653.0 (3) e stC36.0 (1) com o genótipo 

mefA/E, não foram digeridas pela SmaI. Tal falha pode ser explicada devido a 

presença de uma família de transposons (Tn1207.3) entre amostras resistentes à 

eritromicina, que codifica uma metiltransferase que torna o DNA resistente à ação da 

SmaI (FIGUEIREDO et al., 2006). Vale ressaltar que no estudo conduzido por Souza 

e colaboradores (2016) uma amostra de SDSE stG653.0 resistente a macrolídeos 

também não foi digerida por tal enzima.  

Entre S. agalactiae, perfis idênticos foram observados entre amostras do tipo 

capsular III isoladas da mesma voluntária. A correlação de tipos capsulares e perfis 

PFGE já foi de descrita na literatura por e Schuab e colaboradores (2015) e Jiang e 

colaboradores (2016). Além da diversidade de tipos capsulares, diferentes perfis de 

PFGE foram observados entre as seis amostras isoladas. Cabe ressaltar que duas 

amostras, que apresentaram o mesmo tipo capsular (III) e o mesmo perfil genético 

foram isoladas da mesma voluntária com colonização persistente pela espécie. 

Amostras dos demais tipos capsulares geraram diferentes perfis de PFGE, 

evidenciando a diversidade genética entre elas, resultado da disseminação policlonal 

(DUTRA et al., 2014). Ainda que haja poucos dados na literatura sobre a 

colonização orofaríngea por S. agalactiae, o seu papel na colonização de tratos 

gastrintestinal e geniturinário são bem relatados. Edwards e colaboradores (2014) 

relataram taxa de 21,7% de colonização por EGB em adultos não grávidos, nos 

Estados Unidos. Na Malásia, as taxas de colonização em gestantes e em adultos 

não grávidos foram de 44,7% e 13,6%, respectivamente (ESKANDARIAN et al., 

2015).  
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Este estudo parece ser o pioneiro na avaliação da colonização orofaríngea 

persistente por estreptococos beta-hemolíticos no Brasil. Além da contribuição com 

dados sobre a ocorrência e persistência de colonização por estas espécies em dois 

grupos etários (crianças e adultos jovens), a investigação das características 

epidemiológicas de amostras circulantes pode contribuir para a compreensão de 

fatores associados à disseminação e às infecções causadas por estas espécies. 
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6. CONCLUSÕES    

 

✓ Os adultos jovens foram colonizados persistentemente por período superior às 

crianças e por diferentes espécies de estreptococos beta-hemolíticos, o que 

não foi observado entre os voluntários infantis. 

✓ Além de S. pyogenes, amostras de S. agalactiae, SDSE e SGA foram isoladas 

de indivíduos que se queixaram de dor/irritação da garganta. 

✓ Foi observada resistência à eritromicina, principal alternativa terapêutica, nas 

amostras isoladas de adultos jovens colonizados persistentemente por S. 

pyogenes e SDSE. As amostras apresentaram os fenótipos M e MLSBi e 

genótipos mefA/E e ermA. 

✓ A colonização persistente, em alguns indivíduos, envolveu a troca de espécies 

ou de amostras de uma mesma espécie, como pode ser observado pela troca 

de grupos sorológicos e de tipos emm. 

✓ Foram encontrados apenas dois tipos emm em amostras de S. pyogenes 

isoladas de crianças o que evidencia a disseminação de apenas dois clones 

nesta população, provavelmente pela facilitação do ambiente. 

✓ A colonização persistente pela mesma cepa evidencia o sucesso de certos 

tipos emm (S. pyogenes e SDSE) e tipos capsulares (S. agalactiae) em 

colonizar por longo período de tempo. 

✓ Foi observado um único grupo clonal entre amostras de SGA, ainda que não 

tenha sido determinada a espécie. 

✓ Amostras com os mesmos tipos emm compartilharam perfis de fragmentação 

de DNA únicos ou perfis altamente relacionados. Também foi observado que 

amostras com tipos emm relacionados geraram perfis de DNA relacionados. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (menores 3-11 anos) 

 

Título do Projeto: Avaliação da colonização orofaríngea e da incidência de faringotonsilite por estreptococos 

beta hemolíticos entre crianças e adultos jovens 

Pesquisador Responsável: Rosana Rocha Barros  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-2440, (21) 99241-7779  

Nome do voluntário:___________________________________________Idade:______                                                 

Responsável legal: ____________________________________________ R.G. _________________ 

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Avaliação da colonização orofaríngea e da 

incidência de faringite por estreptococos beta hemolíticos entre crianças e adultos jovens de responsabilidade da pesquisadora 

Rosana Rocha Barros. Este projeto tem como objetivo avaliar a freqüência de colonização e incidência de faringotonsilite por 

estreptococos beta-hemolíticos entre crianças e adultos jovens que estudam no município de Niterói. Estes microrganismos são 

os principais responsáveis pelos quadros de faringotonsilite bacteriana e suas complicações supurativas e imunológicas. O 

procedimento de coleta de secreção de orofaringe será realizado com auxílio de um swab estéril (haste plástica maleável com 

algodão em uma das extremidades). Este procedimento será realizado por profissional competente, leva cerca de 5 segundos e 

não causará dor ou desconforto. O benefício esperado é o conhecimento de aspectos epidemiológicos do microrganismo na 

população estudada, como frequência de colonização, incidência de faringotonsilite, associação entre manifestações clínicas e 

espécie bacteriana, além de estudos microbiológicos nas amostras isoladas. Cabe ressaltar que a detecção de portadores não 

implica em necessidade de terapia antimicrobiana, e que, se por ventura, quadros infecciosos forem observados, não se fará 

intervenção terapêutica, e sim o aconselhamento para a procura de assistência médica. Qualquer dúvida a respeito do 

procedimento poderá ser sanada contatando-se a pesquisadora responsável.  A participação é voluntária, e este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo. Os dados fornecidos no questionário anexo serão utilizados nas análises, porém a 

confidencialidade das informações geradas e a privacidade dos participantes estão totalmente asseguradas.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste 

projeto ou demais informações: E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Eu, _____________________________________________, RG_____________________, responsável legal por 

_________________________________________, RG_________________ declaro ter sido informado e concordo com sua 

participação como voluntário, do projeto de pesquisa “Avaliação da colonização orofaríngea e da incidência de faringotonsilite 

por estreptococos beta hemolíticos entre crianças e adultos jovens”. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________________________     ___________________  

Nome e assinatura do responsável legal       Testemunha 

 

_________________________________________________     ___________________  

Nome e assinatura do responsável em obter o consentimento     Testemunha 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (adultos jovens 19-29 anos) 

 

Título do Projeto: Avaliação da colonização orofaríngea e da incidência de faringotonsilite por estreptococos beta hemolíticos 

entre crianças e adultos jovens 

Pesquisador Responsável: Rosana Rocha Barros  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-2440, (21) 99241-7779  

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: _____________                                                    R.G. __________________________ 

Você está sendo convidada(o) a participar do projeto de pesquisa Avaliação da colonização orofaríngea e da incidência de faringite 

por estreptococos beta hemolíticos entre crianças e adultos jovens de responsabilidade da pesquisadora Rosana Rocha Barros. Este 

projeto tem como objetivo avaliar a freqüência de colonização e incidência de faringotonsilite por estreptococos beta-hemolíticos 

entre crianças e adultos jovens que estudam no município de Niterói. Estes microrganismos são os principais responsáveis pelos 

quadros de faringotonsilite bacteriana e suas complicações supurativas e imunológicas. O procedimento de coleta de secreção de 

orofaringe será realizado com auxílio de um swab estéril (haste plástica maleável com algodão em uma das extremidades). Este 

procedimento leva cerca de 5 segundos e não causará dor ou desconforto. O benefício esperado é o conhecimento de aspectos 

epidemiológicos do microrganismo na população estudada, como frequência de colonização, incidência de faringotonsilite, 

associação entre manifestações clínicas e espécie bacteriana, além de estudos microbiológicos nas amostras isoladas. Cabe ressaltar 

que a detecção de portadores não implica em necessidade de terapia antimicrobiana, e que, se por ventura, quadros infecciosos 

forem observados, não se fará intervenção terapêutica, e sim o aconselhamento para a procura de assistência médica. Qualquer 

dúvida a respeito do procedimento poderá ser sanada contatando-se a pesquisadora responsável.  A participação é voluntária, e este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo. Os dados fornecidos no questionário anexo serão utilizados nas análises, porém 

a confidencialidade das informações geradas e a privacidade dos participantes estão totalmente asseguradas.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Eu, ___________________________________________,RG_____________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

__________________________________________     ___________________  

Nome e assinatura do participante       Testemunha 

__________________________________________     ___________________  

Nome e assinatura do responsável em obter o consentimento    Testemunha 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA MENOR DE 18 ANOS 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa AVALIAÇÃO DA 

COLONIZAÇÃO OROFARÍNGEA E DA INCIDÊNCIA DE FARINGOTONSILITE POR ESTREPTOCOCOS 

BETA HEMOLÍTICOS ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS JOVENS. Neste estudo pretendemos avaliar se 

bactérias que causam dor de garganta são muito frequentes nas crianças da sua idade, aqui em Niterói. O 

motivo que nos leva a estudar esse assunto é porque estas bactérias causam além de dor de garganta, outras 

doenças que podem ser mais graves. Além disto, os resultados deste estudo vão ajudar a desenvolver vacinas 

que sejam eficazes para prevenir estas doenças. Para este estudo adotaremos o seguinte procedimento: 

COM A SUA BOCA ABERTA, VAMOS ENCOSTAR UM COTONETE NA GARGANTA E RAPIDAMENTE 

RETIRÁ-LO.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável 

por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o 

mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem 

assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos 

pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo 

serão destruídos. Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento de 

Identidade ____________________ fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o 

meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Niterói, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá entrar em contato: 

Pesquisadora Responsável: Rosana Rocha Barros 

Tel: 2629-2440 / 99241-7779   E-mail: miprosana@vm.uff.br 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA COLONIZAÇÃO OROFARÍNGEA E DA INCIDÊNCIA DE FARINGITE POR 

ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS JOVENS 

QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO E DE INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

Nome: ____________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___ 

 

Com que freqüência tem infecção de garganta que necessite de antibiótico?  

(  ) nunca teve   (  ) menos de 1 ao ano    (  ) 1-2 ao ano   (  ) 3 ou mais ao ano 

 

Já apresentou alguma destas doenças? 

(  ) escarlatina                    (  ) glomerulonefrite aguda 

(  ) impetigo (infecção de pele com bolhas ou crostas)   (  ) febre reumática     

Se positivo, quando ocorreu? ________________________ 

Tem doença respiratória crônica? 

(  ) asma     (  ) bronquite    (  ) rinite 

 

Tomou antibióticos nos últimos três meses? (  ) Sim   (  ) Não     

Se positivo, qual? ___________________________ Motivo? ____________________________ 

 

Mora com outras crianças? (  ) Sim   (  ) Não       Quantas? ____  Idade: ______ 

Mora com adultos jovens (19-29 anos)? (  ) Sim   (  ) Não    Quantos? ______   

 

Apresenta no momento da coleta (Prezados pais e responsáveis, não precisam preencher):  

Dor/ irritação na garganta (  )  

Inchaço na garganta (  )  

Vermelhidão na garganta (  )  

Secreção na garganta (  )  

Dificuldade para engolir (  )  

Febre (  )  

Tosse (  )  

Coriza/ conjuntivite (  )  

Data da coleta ___/___/___ 

 


