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RESUMO 

A principal forma de prevenção das doenças pneumocócicas é por meio das vacinas 
conjugadas e, no Brasil, as vacinas 10-valente (VPC10) e 13-valente (VPC13) estão 
disponíveis para a população pediátrica desde 2010. A emergência de pneumococos 
resistentes a antimicrobianos tem se mostrado alarmante de forma global, mesmo 
após a vacinação. O presente estudo teve como objetivo fazer um levantamento dos 
dados publicados no país relacionados à resistência a antimicrobianos entre 2000 e 
2021 e determinar os perfis de suscetibilidade a antimicrobianos antes e após a 
introdução das VPCs. Foi realizada uma pesquisa na base de dados do PubMed com 
os unitermos “Streptococcus pneumoniae AND resistan* AND Brazil*” para busca de 
artigos relacionados ao tema proposto. Foram inseridos no estudo 27 artigos dentre 
os 167 encontrados que cumpriam os critérios de inclusão, além dos dados do projeto 
SIREVA II dos anos de 2000 a 2017. As informações encontradas em cada estudo 
foram extraídas e analisadas individualmente para comparação entre os períodos pré-
VPC (2000-2009), VPC inicial (2010-2012) e VPC tardio (2013-2017). Foram 
analisados dados de 20.070 amostras entre 2000 e 2017. Todas as amostras testadas 
para telitromicina, gemifloxacina, vancomicina e linezolida se mostraram sensíveis. 
Foram detectadas altas prevalências de não-suscetibilidade a sulfametoxazol-
trimetoprim (7.530; 41,5%), penicilina nos parâmetros meningite (1.549; 30,2%) e 
geral (amostras testadas frente a penicilina sem considerar a separação dos 
parâmetros meningite e não meningite a partir de 2007 - 2.279; 22,5%), eritromicina 
(1.825; 10,4%), cefuroxima (106; 11,6%) e tetraciclina (535; 17,4%).  Entre os 
períodos pré-VPC e VPC tardio, clindamicina (1,9%; pré-VPC e 20,3%; VPC tardio), 
eritromicina (5,6% e 20,6%) e penicilina geral (22,4% e 30,9%) apresentaram 
aumento global na resistência, enquanto para penicilina não-meningite (12% e 6,1%) 
e sulfametoxazol-trimetoprim (49,2% e 29%) houve uma redução. Houve maior 
variação de resistência para amostras de colonização em relação àquelas de infecção 
para penicilina no parâmetro geral, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina e 
sulfametoxazol-trimetoprim. Entre as amostras de colonização, ocorreu uma redução 
na resistência a cloranfenicol e tetraciclina e um aumento para penicilina. Para 
infecção, houve uma diminuição na resistência para penicilina geral. Em ambos os 
casos foi observada um aumento na resistência a penicilina e uma redução na 
resistência a sulfametoxazol-trimetoprim. O aumento na resistência a fármacos 
importantes para tratamento das doenças pneumocócicas é preocupante.  

Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae, resistência a antimicrobianos, 
vacinas pneumocócicas conjugadas. 
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ABSTRACT 

Prevention of pneumococcal diseases is mainly achieved by immunization with 
pneumococcal conjugate vaccines (PCV) and, in Brazil, the 10-valent (PCV10) and 
13-valent (PCV13) vaccines have been available to the pediatric population since 
2010. Globally, the emergence of pneumococci that are resistant to certain 
antimicrobial agents have shown to be alarming, even after vaccination. We searched 
data on antimicrobial resistance among pneumococcal isolates recovered in Brazil 
since 2000 to determine the antimicrobial susceptibility profiles over time, especially 
before and after PCV introduction. We searched for articles at the PubMed database 
using the keywords “Streptococcus pneumoniae AND resistan* AND Brazil*”. Overall, 
27 of the 167 articles were included in the study after inclusion and exclusion criteria 
were applied. Data from the SIREVA II project from 2000 and 2017 were also included. 
We divided data for analyses in three periods: pre-PCV (2000-2009), early PCV (2010-
2012) and late PCV (2013-2017). A total of 20,070 isolates was analyzed between 
2000 and 2017. All isolates tested for telithromycin, gemifloxacin, vancomycin and 
linezolid were sensitive. We observed higher prevalence of non-susceptibility to 
sulfamethoxazole-trimethoprim (7.530; 41,5%), penicillin for meningitis (1,549; 30,2%) 
and general (isolates tested for penicillin not considering the separation between 
meningitis and non-meningitis breakpoints from 2007 - 2,279; 22,5%) parameters, 
erythromycin (1,825; 10,4%), cefuroxime (106; 11,6%) and tetracycline (535; 17,4 %). 
Between the pre-PCV and late-PCV periods, we observed an overall increase in 
resistance for clindamycin (1.9%; pre-PCV and 20.3%; late PCV), erythromycin (5.6% 
and 20.6%) and general penicillin (22.4% and 30.9%), while a reduction in resistance 
was observed for penicillin non-meningitis (12% and 6.1%) and sulfamethoxazole-
trimethoprim (49.2% and 29%). We also observed greater variation in resistance for 
isolates associated with colonization compared to those recovered from infection for 
penicillin in the general parameter, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin and 
sulfamethoxazole-trimethoprim. Among isolates from colonization, there was a 
reduction in resistance to chloramphenicol and tetracycline and an increase in 
penicillin. For isolates associated with infection, there was a decrease in resistance to 
general penicillin. In both cases, an increase in resistance to penicillin and a reduction 
in resistance to sulfamethoxazole-trimethoprim were observed. The increasing 
resistance to drugs that are important for the treatment of pneumococcal diseases is 
concerning.  

Keywords: Streptococcus pneumoniae, resistance to antimicrobials, pneumococcal 
conjugate vaccines. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae, também conhecida como pneumococo, é uma 

bactéria Gram-positiva do gênero Streptococcus com arranjo e morfologia típicos de 

diplococo lanceolado, geralmente encapsulado. Sua cápsula polissacarídica atua 

como principal fator de virulência, pois funciona como uma proteção contra a 

fagocitose, e permite diferenciar os cerca de 100 sorotipos que se distinguem por sua 

patogenicidade, prevalência e resistência a antimicrobianos (SKOVSTED et al., 2015; 

BOGAERT et al., 2004; GANAIE et al, 2020).  

Comumente, sua identificação em laboratório é realizada a partir do cultivo in vitro 

em meio ágar sangue e seu crescimento é favorecido pela presença de 5% CO2. É 

possível observar, em sua macromorfologia, colônias com uma depressão central e 

borda elevada à medida que o tempo de cultivo aumenta. Observa-se também uma 

coloração esverdeada no meio de cultura que representa uma das características 

chave para a identificação desse micro-organismo, sua alfa-hemólise, ou seja, sua 

habilidade de provocar lise parcial de eritrócitos. A execução dos testes de 

sensibilidade à optoquina e de bile solubilidade é necessária para confirmar a 

identificação da espécie (BROOKS et al., 2014). 

 

1.2 Doenças Pneumocócicas 

O reservatório da bactéria no ser humano é o trato respiratório superior. A 

capacidade de transferência a partir do trato respiratório é essencial para a sua 

permanência e circulação na comunidade (PINTO et al., 2013). A bactéria se propaga 

por meio de gotículas. O micro-organismo coloniza o indivíduo ao entrar no trato 

respiratório superior e se fixar ao epitélio da nasofaringe ou orofaringe. Para se tornar 

um agente causador de doença, a bactéria necessita se propagar para outros órgãos 

ou sítios adjacentes, como orelha, seios paranasais ou seguir os brônquios para 

alcançar os pulmões ou ser capaz de penetrar a barreira mucosa e atingir a corrente 
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sanguínea, podendo alcançar sítios mais distantes (HENRIQUES-NORMARK; 

TUOMANEN, 2013). 

As doenças causadas por pneumococo podem ser divididas em dois grupos: 

invasivas e não-invasivas. As doenças invasivas são representadas principalmente 

pela pneumonia bacterêmica, bacteremia e meningite e as não-invasivas são 

representadas pela sinusite, otite média aguda e pneumonia não-bacterêmica, além 

de conjuntivite (DRIJKONINGEN et al., 2014). 

A espécie é reconhecida como um dos principais patógenos causadores de 

pneumonia adquirida na comunidade, doença responsável por apresentar um dos 

maiores índices de morbidade e mortalidade infantil no mundo inteiro, por ano. Tal 

enfermidade apresenta os extremos de idade como um importante fator de risco. 

Crianças < 5 anos de idade e idosos são os grupos mais afetados (SKOVSTED, 

2015). 

 

1.3 Tratamento e Resistência a Antimicrobianos 

Para tratamento das doenças causadas por S. pneumoniae, é necessário o uso de 

antimicrobianos. Os fármacos mais indicados pertencem à classe dos beta-lactâmicos 

(p. ex., penicilina G, amoxicilina e ceftriaxona), macrolídeos (p. ex., eritromicina) e 

fluoroquinolonas (p. ex., levofloxacina). Como mecanismos de ação para a inibição 

bacteriana, os beta-lactâmicos se ligam a enzimas PBPs (do inglês penicillin-binding 

protein) responsáveis pela síntese da parede celular bacteriana, fazendo com que 

suas funções sejam bloqueadas. Os macrolídeos, por sua vez, atuam inibindo a 

síntese proteica por meio da ligação à subunidade 50S do RNA ribossômico. Já as 

fluoroquinolonas se ligam à DNA girase (topoisomerase II) do micro-organismo, 

inibindo os mecanismos de síntese de seu DNA. (LEONARD et al., 2020). 

 Entretanto, nas últimas décadas, começaram a surgir cepas desta espécie 

resistentes a alguns dos fármacos mais utilizados, tanto em pacientes que já haviam 

sido submetidos a tratamentos quanto naqueles que não haviam tido contato com 

eles (CHERAZARD et al., 2017). A resistência a esses antimicrobianos é um 

problema crescente entre os pneumococos, o que é exposto nos relatórios publicados 
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pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017 e pelo Centers of Disease 

Control and Prevention (CDC) em 2019, que relatam os principais micro-organismos 

resistentes que se configuram como ameaças à saúde humana. É possível encontrar 

o pneumococo não suscetível à penicilina (PNSP) em uma posição de prioridade 

média na lista da OMS e o pneumococo resistente a antimicrobianos como uma 

ameaça séria naquela produzida pela CDC (OMS, 2017; CDC, 2019). Portanto, faz-

se necessária, quando possível, a administração de doses mais altas dos fármacos, 

além do desenvolvimento de novas terapias. Atualmente, estima-se que 15% a 30% 

dos pneumococos sejam resistentes a diversas drogas, fato que torna o tratamento 

das doenças pneumocócicas cada vez mais difícil (LEONARD et al., 2020). 

A expressão da resistência em S. pneumoniae pode se dar a partir de uma 

modificação estrutural, por exemplo, como ocorre naqueles resistentes à penicilina. 

Nesse caso, pode ocorrer uma redução na afinidade do antimicrobiano às proteínas 

ligadoras de penicilina conferindo resistência a beta-lactâmicos. Em relação aos 

macrolídeos, o mecanismo se baseia na aquisição dos genes erm(B) e mef que 

promovem, respectivamente, uma alteração no alvo ribossômico e no efluxo do 

fármaco pela bactéria. A resistência às fluoroquinolonas, por sua vez, se dá pelo 

acúmulo de mutações no genoma da bactéria, pela aquisição de genes por plasmídeo 

ou por meio de uma expressão excessiva do sistema de efluxo do antimicrobiano. A 

seguir são apresentadas mais algumas classes de antimicrobianos também utilizadas 

para tratamento de infecções pneumocócicas, seus mecanismos de ação e 

resistência (tabela 1) (CHERAZARD et al., 2017; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 

2017). 

Tabela 1: Mecanismos de ação e resistência de classes de antimicrobianos utilizados 

no tratamento de infecções pneumocócicas 

Classe do 
antimicrobiano 

Mecanismo de Ação Mecanismo de 
Resistência 

Anfenicois Ligação à subunidade 
ribossômica 50S, inibindo 

a síntese proteica 

Aquisição da enzima 
cloranfenicol 

acetiltransferase 
Ansamicinas Ligação à RNA 

polimerase-DNA 
dependente, bloqueando 
a transcrição e inibindo a 

síntese de RNA 

Mutações no 
cromossomo que codifica 

a RNA polimerase 
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Glicopeptídeos Inibe a ligação cruzada 
entre as cadeias de 
peptideoglicano e a 

síntese de parede celular 

Aquisição de genes van 

Lincosamidas Ligação à subunidade 
ribossômica 50S, inibindo 

a síntese proteica 

Aquisição do gene erm(B) 

Oxazolidinonas Ligação à subunidade 
ribossômica 50S, inibindo 

o início da síntese 
proteica 

Mutação em gene da 
subunidade 23S do rRNA 

Sulfonamidas Inibição das enzimas 
dihidropteroato sintetase 
e redutase e inibição da 
síntese do ácido fólico 

Mutações no genoma 
bacteriano 

Tetraciclinas Ligação à subunidade 
ribossômica 30S, inibindo 

a síntese proteica 

Aquisição dos genes 
tet(M) e tet(O) 

 

 

Para a definição dos perfis de suscetibilidade a antimicrobianos, é necessária a 

realização de testes, como a técnica de disco-difusão (também conhecida como 

difusão em ágar) e métodos de determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

como diluição em caldo, diluição em ágar e a técnica de gradiente de concentração 

em ágar; estas últimas apresentam diferentes nomes comerciais de acordo com o 

fabricante (E-test® e M.I.C.Evaluator®). A técnica de disco-difusão é um método 

qualitativo que define se uma cepa bacteriana é sensível, intermediária ou resistente 

a determinado antimicrobiano; é realizada a partir da semeadura por espalhamento 

da cepa bacteriana a ser testada em placa com ágar Müeller-Hinton (no caso de 

Streptococcus spp., acrescido de sangue de carneiro ou cavalo), sobre a qual são 

posicionados discos contendo os antimicrobianos a serem testados. O padrão de 

suscetibilidade é interpretado a partir do tamanho do halo de inibição formado ao 

redor de cada disco. Os pontos de corte são definidos de acordo com os comitês de 

suscetibilidade, como o CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) dos EUA, o 

EuCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) na Europa e o 

BrCAST (Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) no Brasil 

(BrCAST, 2017).  



16 

Entres os testes quantitativos, ou seja, aqueles que determinam a CIM de um 

determinado antimicrobiano contra uma cepa bacteriana, a técnica de gradiente de 

concentração em ágar consiste na aplicação de uma fita contendo diferentes 

concentrações de um determinado antimicrobiano sobre uma placa de ágar Müeller-

Hinton após semeadura também por espalhamento da amostra bacteriana a ser 

testada. Após incubação em condições específicas para cada bactéria, é possível 

identificar a mínima concentração do fármaco que é capaz de inibir o crescimento 

bacteriano pela formação de um halo de inibição em forma de elipse (SADER; 

PIGNATARI, 1994). 

 

1.4 Vacinação 

 As doenças pneumocócicas são preveníveis por vacina. Entretanto, as vacinas 

disponíveis protegem apenas contra uma parcela dos sorotipos. Existem dois tipos 

de vacinas antipneumocócicas à disposição atualmente, as conjugadas 

(polissacarídeos conjugados a proteínas carreadoras) e as exclusivamente 

polissacarídicas (MASOMIAN et al, 2020). 

Atualmente, dentre as vacinas pneumocócicas conjugadas (VPCs), temos a VPC 

10-valente (VPC10) e a VPC 13-valente (VPC13), já que a primeira vacina conjugada 

desenvolvida, a 7-valente (VPC7), foi retirada do mercado (MASOMIAN et al, 2020). 

A VPC7 era capaz de prevenir contra sete sorotipos (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F), 

originalmente mais frequentes na América do Norte, conjugados a uma proteína 

diftérica (JEFFERIES et al., 2011). A VPC10 foi introduzida em março de 2010 no 

Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil e é produzida a partir de 

polissacarídeos de 10 sorotipos da bactéria (os da VPC7 mais os sorotipos 1, 5 e 7F) 

combinados com a proteína D de Haemophilus influenzae, o toxóide tetânico ou o 

toxóide diftérico. Eram administradas originalmente três doses mais um reforço (3+1) 

em crianças a partir de 2 meses de vida (DOMINGUES et al., 2014), embora a partir 

de 2016 o esquema seja de duas doses mais um reforço (2+1). Já a VPC13 foi 

desenvolvida a partir da conjugação de antígenos da cápsula polissacarídica de 13 

sorotipos (os da VPC10 mais os sorotipos 3, 6A e 19A) ao toxóide diftérico. O 

esquema de imunização consiste na administração de três doses mais um reforço em 
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crianças (JEFFERIES et al., 2011). Sua introdução no Brasil ocorreu também em 

2010 em clínicas particulares de imunização com uma posterior introdução no 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 2019 para indivíduos acima de 5 anos de idade 

considerados de alto risco para doenças pneumocócicas, que incluem pacientes 

vivendo com HIV/Aids, oncológicos e transplantados (BRASIL, 2019). 

A vacina polissacarídica 23-valente (VPP23) está disponível desde o início dos 

anos 1980 e é produzida a partir dos antígenos da cápsula polissacarídica de 23 

sorotipos de S. pneumoniae. O impacto obtido pela vacina depende da incidência dos 

sorotipos circulantes na comunidade. Estudos mostram que a VPP23 não é capaz de 

proteger completamente contra a pneumonia causada por sorotipos do pneumococo 

incluídos na vacina, mas são importantes para reduzir sua gravidade. Ela não é 

indicada para crianças com menos de 2 anos de idade devido à incapacidade da 

mesma em gerar resposta imunológica nesta faixa etária. Está disponível no Brasil 

via SUS apenas para pacientes adultos de alto risco para doenças pneumocócicas.  

(MASOMIAN et al., 2020). 

As VPCs obtiveram um melhor resultado na prevenção das doenças 

pneumocócicas em comparação à polissacarídica devido a sua capacidade de 

deflagrar uma resposta das células T do sistema imune (MASOMIAN et al., 2020). 

Tais vacinas são produzidas a base de proteínas e são aptas a estimular uma 

memória imunológica de longo prazo (TSABAN; BEN-SHIMOL, 2017).  

Embora o advento das VPCs tenha gerado um impacto muito importante no mundo 

com a redução de doenças pneumocócicas por sorotipos vacinais, a limitação em 

proteger contra uma gama maior de sorotipos provocou um aumento na prevalência 

de outros sorotipos não contemplados por elas, fenômeno conhecido como 

substituição de sorotipos. Com essa substituição nas comunidades, os indivíduos 

tendem a apresentar colonização por sorotipos não-vacinais (MASOMIAN et al., 

2020). Contudo, os sorotipos presentes na vacina são geralmente mais patogênicos 

e, dessa forma, mesmo que ocorra essa mudança na prevalência, há ainda uma 

tendência à diminuição das taxas de doenças causadas pelo pneumococo (TSABAN; 

BEN-SHIMOL, 2017).  
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A introdução das VPCs na imunização de crianças se mostrou efetiva ao reduzir a 

incidência de doenças pneumocócicas invasivas (DPI) e pneumonia causadas por 

sorotipos específicos tanto em crianças quanto em adultos, especialmente nos grupos 

de maior idade, ao induzir uma imunidade coletiva ou de rebanho (FELDMAN; 

ANDERSON, 2020). Tal situação ocorre devido à diminuição na colonização por 

sorotipos incluídos nas vacinas, impedindo a transmissão para os outros grupos não 

vacinados. Esse resultado é obtido apenas em populações com uma alta cobertura 

vacinal, demonstrando seu grande impacto na saúde pública (TSABAN; BEN-

SHIMOL, 2017). 

 

1.5 Epidemiologia 

As doenças pneumocócicas estão entre as enfermidades evitáveis por vacinação 

com maior mortalidade, sendo a pneumonia adquirida na comunidade a principal 

responsável por estes desfechos. Respondem por uma das maiores taxas de 

mortalidade em crianças com idade inferior a 5 anos, especialmente em países de 

baixa renda (OMS, 2020). Sua colonização ocorre sem distinção de idade e é a 

principal forma de contaminação e possível infecção do indivíduo (GARCIA, 2006). 

Contudo, a prevalência de colonização atinge seu auge entre 2 e 3 anos de idade e 

diminui para menos de 10% em indivíduos adultos (HENRIQUES-NORMARK; 

TUOMANEN, 2013).  

As DPIs ocorrem principalmente, mas não exclusivamente, em crianças com 

menos de 2 anos de idade e em idosos (GARCIA, 2006). Crianças com enfermidades 

pré-existentes, como anemia falciforme e AIDS, apresentam taxas de infecção e 

desenvolvimento de doenças pneumocócicas 50 vezes maiores (DE QUADROS, 

2009). 

A meningite pneumocócica é a manifestação mais grave, porém menos frequente 

dentre as doenças causadas pelo pneumococo e pode causar diversas complicações 

no paciente. Com a diminuição na incidência de infecção por H. influenzae tipo b (Hib), 

devido ao advento da vacina conjugada anti-Hib, a espécie S. pneumoniae se tornou 
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a principal causadora de meningite em crianças com menos de 5 anos de idade no 

Brasil (DE QUADROS, 2009). 

O pneumococo se caracteriza como o patógeno primordial entre os causadores de 

otite média em crianças. Aquelas que frequentam creches apresentam um risco maior 

de adquirir a doença (DE QUADROS, 2009). No período anterior à introdução das 

vacinas, entre 25 a 39% dos casos de otite média aguda eram causados por S. 

pneumoniae (FORTANIER, 2019). 

A colonização por pneumococo ocorre em todas as faixas etárias, sobretudo em 

crianças. Antes do advento das VPCs, alguns sorotipos eram mais comumente 

encontrados em crianças, como 6B, 9V, 14, 19F e 23F. Sorotipos como o 1 e 7F são 

também importantes causadores de DPI. Os sorotipos mais invasivos apresentam 

variações de acordo com as regiões geográficas em que se encontram e o tempo em 

que foram estudados. Dessa forma, uma vacina baseada nos sorotipos prevalentes 

em uma região pode não ser válida para outra (HENRIQUES-NORMARK; 

TUOMANEN, 2013). 

A partir da vacinação em massa da população ocorreu uma redução na circulação 

dos principais sorotipos causadores de DPI. Entretanto, ocasionado pelo fenômeno 

de substituição de sorotipos, a prevalência de sorotipos não vacinais aumentou na 

colonização e em casos de infecção na comunidade, modificando a estrutura 

populacional dos pneumococos. O avanço da incidência de resistência a 

antimicrobianos nos sorotipos não vacinais se apresenta como uma  tendência 

mundial, observada também no Brasil, devido à pressão seletiva ocasionada pelo uso 

indevido desses agentes antibacterianos (WEINBERGER; MALLEY; LIPSITCH, 

2011). 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento de dados do 

período entre os anos 2000 e 2021 sobre a resistência a antimicrobianos em amostras 

de Streptococcus pneumoniae no Brasil e fazer uma comparação entre os períodos 

pré e pós-introdução das vacinas conjugadas no país. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Determinar os perfis de suscetibilidade a antimicrobianos em todo o período 

analisado; 

● Determinar os perfis de suscetibilidade a antimicrobianos por origem de 

isolamento; 

● Determinar os perfis de suscetibilidade a antimicrobianos para cada período 

estudado, pré-VPC, VPC inicial e VPC tardio e compará-los. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Levantamento de Dados 

Foram realizadas pesquisas na base de dados PubMed no dia 12 de fevereiro de 

2021 em busca de artigos que compreendam os critérios de inclusão definidos. Foram 

utilizados os seguintes unitermos: “Streptococcus pneumoniae AND resistan* AND 

Brazil*”. Os operadores booleanos “AND” e “*” foram escolhidos para denotar uma 

maior abrangência de resultados na pesquisa. 

Os estudos selecionados continham dados de resistência para o pneumococo no 

Brasil a partir do ano 2000. Foram excluídos artigos de revisão, estudos com coleta 

de amostras em anos anteriores a 2000 e artigos sem análise de resistência. A 

escolha inicial dos artigos selecionados para a revisão foi efetuada após a leitura dos 

títulos e resumos daqueles encontrados na busca. 

3.2 Análise dos Dados 

Posteriormente, foi executada a análise das informações encontradas nos artigos 

escolhidos e nos trabalhos que fazem parte do projeto SIREVA II (Sistema Regional 

de Vigilância) publicados a partir de 2000. O projeto SIREVA II faz parte do primeiro 

programa internacional de vigilância composto por países da América Latina e 

promove estudos epidemiológicos que contemplam Haemophilus influenzae, 

Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae. Foram excluídos os dados 

duplicados, ou seja, aqueles presentes nas duas fontes de busca: SIREVA II e artigos 

científicos.  

Os dados avaliados foram organizados em uma planilha no Excel® para separação 

por períodos de estudo. Foi pesquisada a prevalência da resistência a diferentes 

classes de antimicrobianos nos períodos anteriores (pré-VPC; 2000-2009), iniciais 

(VPC inicial; 2010-2012) e tardios (VPC tardio; 2013-2021) à introdução das vacinas 

conjugadas 10-valente e 13-valente. 
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4. RESULTADOS 
 

A partir do uso dos termos “Streptococcus pneumoniae AND resistan* AND Brazil*” 

na busca da base de dados do PubMed, foram encontrados 167 artigos publicados 

entre os períodos de janeiro de 2000 a janeiro de 2021. Com a avaliação primária a 

partir da leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 130 artigos que não faziam 

parte do critério de seleção (Figura 1). A partir da leitura completa dos outros 37 

artigos, 10 foram retirados da seleção. Assim, 27 artigos foram incluídos na revisão 

(Tabela 2). Dados provenientes do programa internacional de vigilância SIREVA II 

referentes ao Brasil publicados entre os anos de 2000 e 2017 também foram incluídos. 

 

Figura 1: Fluxograma de pesquisa da literatura. 
 

 
 

Tabela 2: Artigos científicos da base de dados PubMed incluídos no estudo.  
 

Título Autor, ano 
In vitro susceptibility of gram-positive cocci isolated from skin and 
respiratory tract to azithromycin and twelve other antimicrobial 
agents. MENDES et al., 2001 

Antimicrobial susceptibility to levofloxacin and other antibacterial 
agents among common respiratory pathogens-a Brazilian perspective 
from the GLOBAL Surveillance Initiative 2001-2002. MENDES et al., 2004 

Susceptibility of Streptococcus pneumoniae to penicillin in the state of 
Minas Gerais, Brazil from 1997-2004. BEDRAN et al., 2005 
Serotypes of carriage and invasive isolates of Streptococcus 
pneumoniae in Brazilian children in the era of pneumococcal 
vaccines. LAVAL et al., 2006 

Antimicrobial resistance and serotypes of nasopharyngeal strains of 
Streptococcus pneumoniae in Brazilian adolescents. CARDOZO et al., 2006 
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Changing antimicrobial susceptibility patterns among Streptococcus 
pneumoniae and Haemophilus influenzae from Brazil: Report from 
the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1998-2004). CASTANHEIRA et al., 2006 

Prevalence, serotypes, and risk factors for pneumococcal carriage 
among HIV-infected adults. NICOLETTI et al., 2007 

Acute bacterial meningitis caused by Streptococcus pneumoniae 
resistant to the antimicrobian agents and their serotypes. ROSSONI et al., 2008 

Prevalence of serotypes and antimicrobial resistance of invasive 
strains of pneumococcus in children: analysis of 9 years. MANTESE et al., 2009 

High prevalence of children colonized with penicillin-resistant 
Streptococcus pneumoniae in public day-care centers. VELASQUEZ et al., 2009 

Survey of nonsusceptible nasopharyngeal Streptococcus 
pneumoniae isolates in children attending day-care centers in Brazil. FRANCO et al., 2010 
Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae and 
genotypic characterization of erythromycin-resistant strains in porto 
alegre, Brazil. WEBER et al., 2010 
Serotype distribution and antimicrobial resistance of Streptococcus 
pneumoniae prior to introduction of the 10-valent pneumococcal 
conjugate vaccine in Brazil, 2000-2007. MENEZES et al., 2011 

Analysis of invasive pneumonia-causing strains of Streptococcus 
pneumoniae: serotypes and antimicrobial susceptibility. YOSHIOKA et al., 2011 

Prevalence of pneumococcal serotypes and resistance to 
antimicrobial agents in patients with meningitis: ten-year analysis. ALVARES et al., 2011 
β-Lactam resistance, serotype distribution, and genotypes of 
meningitis-causing Streptococcus pneumoniae, Rio de Janeiro, 
Brazil. BARROSO et al., 2012 

Streptococcus pneumoniae: susceptibility to penicillin and 
moxifloxacin. ROSSI et al., 2012 

Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae isolated from 
patients with invasive pneumococcal disease in Brazil before and 
after ten-pneumococcal conjugate vaccine implementation. DOS SANTOS et al., 2013 

Nasopharyngeal carriage, serotype distribution and antimicrobial 
resistance of Streptococcus pneumoniae among children from Brazil 
before the introduction of the 10-valent conjugate vaccine. NEVES et al., 2013 
Susceptibility profiles and correlation with pneumococcal serotypes 
soon after implementation of the 10-valent pneumococcal conjugate 
vaccine in Brazil. MOTT et al., 2014 

Serotypes and genotypes of invasive Streptococcus pneumoniae 
before and after PCV10 implementation in southern Brazil. CAIERÃO et al., 2014 
Genetic profiles and antimicrobial resistance of Streptococcus 
pneumoniae non-PCV10 serotype isolates recovered from meningitis 
cases in Salvador, Brazil. AZEVEDO et al., 2016 

Serotypes, antimicrobial resistance and genotypes of Streptococcus 
pneumoniae associated with infections in cancer patients in Brazil. CARDOSO et al., 2016 
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Pneumococcal carriage among children after four years of routine 10-
valent pneumococcal conjugate vaccine use in Brazil: The 
emergence of multidrug resistant serotype 6C. NEVES et al., 2017 

Characterisation of Streptococcus pneumoniae isolates from invasive 
disease in adults following the introduction of PCV10 in Brazil. CHRISTOPHE et al., 2018 

Direct effect of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine use on 
pneumococcal colonization among children in Brazil. NEVES et al., 2019 
Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, and Staphylococcus aureus in a Brazilian 
elderly cohort. ZANELLA et al., 2019 

 

Os dados das amostras incluídos nos estudos foram extraídos entre 2000 e 2017. 

O número total de amostras analisadas foi de 20.070, sendo 14.295 amostras 

provenientes dos estudos do SIREVA II e 5.775 dos artigos extraídos do PubMed. 

Dentre as amostras do SIREVA II, todas eram oriundas de sítios de infecção invasiva, 

ou seja, extraídas de sangue, líquor, líquido pleural ou outros líquidos estéreis. Já 

aquelas oriundas dos artigos eram provenientes de sítio de colonização nasofaríngea 

(n = 1.334) e também de infecção (n = 4.441; Figura 2). A análise das populações 

totais incluídas em ambas as fontes de pesquisa revelou uma grande variação de 

idade dos indivíduos, englobando pessoas com idade entre 0 e 94 anos. 

 
Figura 2: Distribuição das 20.070 amostras incluídas no estudo de acordo com a fonte 

dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise das fontes de pesquisa, foram encontrados testes de 

suscetibilidade aos seguintes antimicrobianos: penicilina, amoxicilina, meropenem, 

ceftriaxona, cefepima, cefotaxima e cefuroxima da classe dos beta-lactâmicos; 

cloranfenicol, dos anfenicóis; azitromicina, claritromicina, eritromicina e telitromicina 

dos macrolídeos; ciprofloxacina, gatifloxacina, gemifloxacina, levofloxacina, 
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moxifloxacina e ofloxacina das fluoroquinolonas; rifampicina das ansamicinas; 

vancomicina dos glicopeptídeos; clindamicina das lincosamidas; linezolida das 

oxazolidinonas; sulfametoxazol-trimetoprim das sulfonamidas/diaminopirimidinas e 

tetraciclina. Todas as amostras testadas para telitromicina, gemifloxacina, 

vancomicina e linezolida se mostraram sensíveis. A maior prevalência de não-

suscetibilidade foi para sulfametoxazol-trimetoprim, com 41,5% de amostras 

resistentes e 7,1% intermediárias. Os perfis de suscetibilidade para os diferentes 

antimicrobianos, com exceção dos beta-lactâmicos penicilina e ceftriaxona, estão 

descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3: Perfil de suscetibilidade para cada antimicrobiano analisado nos estudos. 

Antimicrobianos  S (%) I (%) R (%) N 

Amoxicilina 99,5% - 0,5% 600 

Cloranfenicol 99,0% - 1,0% 17.642 

Cefepima 99,8% - 0,2% 600 

Cefotaxima 98,5% - 1,5% 538 

Cefuroxima 88,1% 0,3% 11,6% 915 

Meropenem 97,3% 2,5% 0,2% 518 

Azitromicina 90,3% 0,3% 9,4% 341 

Claritromicina 90,2% 0,3% 9,5% 315 

Eritromicina 89,5% 0,1% 10,4% 17.551 

Telitromicina 100,0% - - 92 

Ciprofloxacina 94,0% - 6,0% 621 

Gatifloxacina 99,7% - 0,3% 600 

Gemifloxacina 100,0% - - 264 

Levofloxacina 99,7% - 0,3% 2.248 

Moxifloxacina 99,0% 1,0% - 100 

Ofloxacina 96,6% 2,0% 1,4% 804 

Rifampicina 99,6% - 0,4% 2.194 

Vancomicina 100,0% - - 3.097 

Clindamicina 97,3% 0,1% 2,6% 2.752 

Linezolida 100,0% - - 92 

SXT 51,4% 7,1% 41,5% 18.145 
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Tetraciclina 81,1% 1,5% 17,4% 3.078 
  *I, intermediário; R, resistente; S, sensível; SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

 

Devido à modificação nos parâmetros do CLSI para suscetibilidade aos beta-

lactâmicos penicilinas e cefalosporinas (p. ex., ceftriaxona) em 2007, as análises 

foram separadas em amostras provenientes de casos de meningite e não-meningite 

a partir de tal ano. Para as amostras não-meningite, a não-suscetibilidade à penicilina 

é considerada em valores de CIM ≥ 4,0 μg/ml e para as de meningite, valores de CIM 

> 0,06 μg/ml. Para ceftriaxona não-meningite, as amostras com CIM = 2 μg/ml são 

consideradas intermediárias e com CIM ! 4 μg/ml, resistentes; já para meningite, CIM 

= 1 μg/ml para intermediárias e ≥ 2 μg/ml para resistentes. 

Na tabela 4, é possível observar os percentuais de suscetibilidade para os 

antimicrobianos descritos anteriormente separados para cada parâmetro definido a 

partir de 2007 e com uma coluna geral com as proporções em amostras de estudos 

anteriores a 2007 ou que não utilizaram tais parâmetros. Foram detectadas maiores 

frequências de resistência para penicilina nos parâmetros meningite e geral, em 

30,2% e 22,5% das amostras, respectivamente. Para ceftriaxona, os níveis de 

resistência foram baixos, sendo o maior encontrado para o parâmetro meningite em 

3,6% das amostras.  
 
Tabela 4: Perfil de suscetibilidade geral a beta-lactâmicos. 

 Meningite Não-meningite Geral 

Antimicrobianos S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N 

Penicilina 69,8% NS 30,2% 5.128 93,8% NS 6,2% 5.238 77,5% NS 22,5% 10.131 

Ceftriaxona 89,6% 6,7% 3,6% 5.125 95,1% 3,7% 1,2% 5.238 96,4% 2,8% 0,8% 6.496 
*I, intermediário; NS, não-suscetível; R, resistente; S, sensível 

 

Para realizar análises mais específicas da suscetibilidade a cada antimicrobiano, 

os resultados foram separados em amostras de colonização (Figura 2) e de infecção 

(Figura 3). Para colonização, não houve dados para amoxicilina, meropenem, 

cefepima, cefuroxima, azitromicina, claritromicina, ciprofloxacina, gatifloxacina, 

gemifloxacina, moxifloxacina e para os parâmetros meningite e não-meningite de 

penicilina e ceftriaxona. Para infecção, não houve dados para telitromicina e 
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linezolida. Para as amostras testadas em ambos os casos, os níveis de resistência 

para as amostras de colonização se mostraram maiores em relação aos de infecção 

para os seguintes antimicrobianos: penicilina com 28,5% de amostras resistentes em 

colonização, contra 21,6% em infecção; cloranfenicol, 5,6% e 0,9%; eritromicina, 

12,1% e 10,3%; clindamicina, 9% e 1%; sulfametoxazol-trimetoprim, 57,2% e 41,1%, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras de colonização 

durante todo o período de estudo. 

 
*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

 
Figura 3: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras de infecção 

durante todo o período de estudo. 
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*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

Foram realizadas também análises das amostras para cada período de tempo de 

estudo relacionado à vacinação, sendo aquelas extraídas entre 2000 e 2009 

classificadas como pré-VPC (anterior à introdução das vacinas VPC10 e VPC13 no 

Brasil - figura 4); entre 2010 e 2012 como VPC inicial (início da aplicação das vacinas 

no Brasil - figura 5) e entre 2013 e 2017 como VPC tardio (após 3 anos da introdução 

das vacinas no Brasil - figura 6). O artigo de Caierão et al. (2014) foi excluído dessas 

análises devido ao período de extração das amostras não coincidir com os períodos 

estudados no trabalho. No primeiro período, foram analisados os dados de 11.963 

amostras de pneumococo, no segundo, 3.126 e no terceiro, 4.659. As amostras 

incluídas no período pré-VPC foram testadas para todos os antimicrobianos; no 

período VPC inicial e VPC tardio não foram encontrados dados para amoxicilina, 

azitromicina, claritromicina, telitromicina, ciprofloxacina, gatifloxacina, gemifloxacina, 

moxifloxacina, ofloxacina, cefepima, cefuroxima e linezolida; no período VPC tardio 

também não houve dados para cefotaxima. 

 

Figura 4: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos de amostras obtidas durante o 

período pré-VPC (2000-2009). 
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*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

 

No geral, foram encontradas maiores proporções de resistência no período VPC 

tardio. Entre as exceções, o sulfametoxazol-trimetoprim apresentou queda 

substancial em seus níveis de resistência, de 49,2% no período pré-VPC; para 29% 

no VPC tardio. O fármaco da família dos carbapenêmicos, meropenem, apresentou 

um aumento em sua não-suscetibilidade, no qual obteve total sensibilidade no período 

pré-VPC; 3,8% de amostras intermediárias e 0,6% resistentes no VPC inicial; e 7,4% 

intermediárias no VPC tardio. 

 

Figura 5: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras extraídas durante 

o período VPC inicial (2010-2012). 
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*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

 

Figura 6: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras extraídas durante 

o período VPC tardio (2013-2020). 

 
*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 

Para os antimicrobianos beta-lactâmicos penicilina e ceftriaxona, também foram 

investigadas as diferenças nas suscetibilidades para os períodos pré-VPC, VPC inicial 

e VPC tardio (tabela 5) de acordo com a origem da amostra (meningite e não-

meningite) e para aquelas amostras cujas origens não foram discriminadas (geral). 

Foi apresentada uma grande variação nas resistências para penicilina nos parâmetros 

não-meningite e geral com uma redução e um aumento nos níveis, respectivamente. 

Já para a ceftriaxona, não houve uma grande variação.  

 

Tabela 5: Perfil de suscetibilidade a beta-lactâmicos para amostras extraídas durante 

cada período de estudo. 
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  Meningite Não-meningite Geral 

Antimicrobianos Períodos S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N 

Penicilina 

Pré-VPC 68,1% NS 31,9% 1.556 88,0% NS 12,0% 702 77,6% NS 22,4% 9.686 

VPC inicial 71,8% NS 28,2% 1.483 95,3% NS 4,7% 1.419 82,1% NS 17,9% 251 

VPC tardio 72,0% NS 28,0% 1.767 93,9% NS 6,1% 2.795 69,1% NS 30,9% 194 

Ceftriaxona 

Pré VPC 87,5% 8,3% 4,2% 1.556 93,2% 6,7% 0,1% 702 96,4% 2,8% 0,8% 6.272 

VPC inicial 90,7% 6,5% 2,8% 1.483 97,1% 2,9% - 1.419 98,7% 1,3% - 80 

VPC tardio 89,6% 6,7% 3,7% 1.764 96,1% 3,9% - 2.795 96,9% 2,6% 0,5% 194 
*I, intermediário; NS, não-suscetível; R, resistente; S, sensível 

 

 

É possível observar que, após a introdução das vacinas, houve uma queda na 

prevalência de resistência para sulfametoxazol-trimetoprim de 49,2% no período pré-

VPC, para 34,7% no período VPC inicial e 29% no VPC tardio. Foram encontrados 

índices de resistência maiores para clindamicina no período VPC tardio em 20,3% 

das amostras testadas, em comparação com 1,9% para pré-VPC, não foi encontrada 

resistência no período VPC inicial. Houve um aumento na prevalência de resistência 

a eritromicina, cujas taxas para os períodos pré-VPC, VPC inicial e VPC tardio foram, 

respectivamente, 5,6%, 10,5% e 20,6%. Foi detectada uma redução na resistência 

para a penicilina no parâmetro não-meningite de 12% no período pré-VPC para 4,7% 

e 6,1% nos períodos VPC inicial e VPC tardio, respectivamente. Para penicilina no 

parâmetro geral, foi encontrado um aumento na resistência no período VPC tardio, 

em 30,9% das amostras, em comparação com 22,4% do período pré VPC e 17,9% 

do VPC inicial. A figura 7 a seguir apresenta as prevalências de resistência para os 

antimicrobianos com as mudanças mais significativas em cada período. 
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Figura 7: Comparação da frequência de resistência a antimicrobianos avaliada em 

todos os 3 períodos de estudo.

 
*SXT, sulfametoxazol-trimetoprim 
 

 

Para melhor análise dos dados em cada período de estudo, as amostras foram 

também divididas em amostras de colonização e infecção. Dentre as amostras de 

colonização foram encontradas 1.069 no período pré-VPC, 121 no VPC inicial e 144 

no VPC tardio; e dentre as de infecção, 10.894 no pré-VPC, 3.005 no VPC inicial e 

4.515 no VPC tardio. Para as amostras de colonização (tabela 6) foi detectada uma 

queda na resistência à cloranfenicol no período após introdução da VPC10, o que não 

foi observado nas amostras de infecção (tabela 7). O crescimento na prevalência de 

resistência à eritromicina foi observado nos dois parâmetros, porém nas amostras de 

colonização, esse aumento ocorreu apenas no último período de estudo, VPC tardio. 

A redução na resistência para sulfametoxazol-trimetoprim também ocorreu nos dois 

tipos de amostra e a variação nos índices de resistência para tetraciclina foi maior 

para colonização que para infecção. Entre os beta-lactâmicos, para penicilina sem os 

parâmetros de meningite, ocorreu aumento na resistência para as amostras de 
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colonização, no período VPC tardio, enquanto nas amostras de infecção ocorreu uma 

redução. 

 
Tabela 6: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras de colonização 
extraídas em cada período de estudo. 

Antimicrobianos Pré-VPC VPC inicial VPC tardio 
 S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N 

Penicilina 72,6% NS 27,4% 1.069 72,7% NS 27,3% 121 63,2% NS 36,8% 144 

Cloranfenicol 91,0% - 9,0% 233 96,7% - 3,3% 121 98,4% - 1,6% 127 

Cefotaxima 100,0% - - 64 - - - - - - - - 

Ceftriaxona - - - - - - - - 96,5% 2,8% 0,7% 144 

Eritromicina 89,2% 1,0% 9,8% 297 98,3% - 1,7% 121 72,4% - 27,6% 127 

Telitromicina 100,0% - - 92 - - - - - - - - 

Levofloxacina 100,0% - - 297 100,0% - - 121 100,0% - - 127 

Ofloxacina 100,0% - - 92 - - - - - - - - 

Rifampicina 100,0% - - 92 100,0% - - 121 100,0% - - 127 

Vancomicina 100,0% - - 233 100,0% - - 121 100,0% - - 127 

Clindamicina 91,2% 0,7% 8,2% 294 100,0% - - 121 79,7% - 20,3% 118 

Linezolida 100,0% - - 92 - - - - - - - - 

SXT 21,5% - 78,5% 233 48,8% 12,4% 38,8% 121 60,6% 3,9% 35,4% 127 

Tetraciclina 93,5% - 6,5% 92 91,7% 6,6% 1,7% 121 70,3% 3,4% 26,3% 118 
*I, intermediário; NS, não-suscetível; R, resistente; S, sensível; SXT, sulfametoxazol-

trimetoprim 

Tabela 7: Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos para amostras de infecção 

extraídas em cada período de estudo. 

Antimicrobianos Pré-VPC VPC inicial VPC tardio 
 S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N S (%) I (%) R (%) N 

Penicilina 78,2% NS 21,8% 8.617 90,8% NS 9,2% 130 86,0% NS 14,0% 2.687 

Amoxicilina 99,5% - 0,5% 600 - - - - - - - - 

Cloranfenicol 99,0% - 1,0% 13.531 98,8% - 1,2% 2.765 99,2% - 0,8% 4.387 

Meropenem 100,0% - - 264 - - - - - - - - 

Cefepima 99,8% - 0,2% 600 - - - - - - - - 

Cefotaxima 98,1% - 1,9% 424 100% - - 50 - - - - 
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Ceftriaxona 96,4% 2,8% 0,8% 6.272 98,8% 1,3% - 80 98,0% 2,0% - 50 

Cefuroxima 88,2% 0,3% 11,5% 914 - - - - - - - - 

Azitromicina 90,3% 0,3% 9,4% 341 - - - - - - - - 

Claritromicina 90,2% 0,3% 9,5% 315 - - - - - - - - 

Eritromicina 94,4% 0,2% 5,4% 9.249 89,1% - 10,9% 2.924 79,56% 0,04% 20,40% 4.511 

Ciprofloxacina 94,0% 0,0% 6,0% 621 - - - - - - - - 

Gatifloxacina 99,7% - 0,3% 600 - - - - - - - - 

Gemifloxacina 100,0% - - 264 - - - - - - - - 

Levofloxacina 99,6% - 0,4% 1.024 99,5% - 0,5% 209 100,0% - - 148 

Moxifloxacina 99,0% 1,0% - 100 - - - - - - - - 

Ofloxacina 96,2% 2,2% 1,5% 712 - - - - - - - - 

Rifampicina 99,5% - 0,5% 1.804 - - - - 100,0% - - 50 

Vancomicina 100% - - 2.259 100,0% - - 209 100,0% - - 148 

Clindamicina 98,9% - 1,1% 2.169 100,0% - - 50 - - - - 

SXT 44,1% 7,4% 48,5% 10.146 59,4% 6,1% 34,5% 3.006 63,8% 7,4% 28,8% 4.512 

Tetraciclina 81,1% 0,8% 18,1% 2.391 76,9% 2,4% 20,7% 208 78,4% 7,4% 14,2% 148 
*I, intermediário; NS, não-suscetível; R, resistente; S, sensível; SXT, 

sulfametoxazol-trimetoprim 
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5. DISCUSSÃO 
 
Considerando a importância das vacinas pneumocócicas conjugadas (VPCs) na 

prevenção das doenças pneumocócicas e na eliminação do estado de portador pelos 

sorotipos vacinais, o presente estudo visou avaliar a frequência de amostras com 

perfis de resistência ou não-suscetibilidade a antimicrobianos importantes para o 

tratamento das doenças causadas por pneumococo desde 2000, considerando 

sobretudo o impacto da implementação das VPCs para uso pediátrico universal no 

Brasil a partir de 2010. 

A partir da introdução das VPCs, ocorreu uma diminuição da proporção dos 

principais sorotipos causadores de doença invasiva na comunidade. Entretanto, 

houve o fenômeno de substituição de sorotipos, ou seja, aqueles que não estavam 

presentes nas vacinas começaram a emergir de forma mais expressiva como 

colonizadores na população e consequentemente passaram a ser os maiores 

causadores de infecção. Aliado a essa questão, a pressão seletiva causada pelo uso 

frequente de antimicrobianos tem causado um aumento na prevalência dos sorotipos 

mais resistentes a esses fármacos (WEINBERGER; MALLEY; LIPSITCH, 2011). 

Segundo relatório da OMS de 2018, que avaliou o consumo de antimicrobianos em 

diversos países entre os anos de 2016 e 2018, os agentes antibacterianos mais 

consumidos pela população brasileira pertenciam às classes dos beta-lactâmicos (p. 

ex., penicilinas), seguidos pelos macrolídeos (p. ex., azitromicina), quinolonas, 

sulfonamidas/diaminopirimidinas e, por último, as tetraciclinas. Desse modo, seria 

esperado encontrar no país percentuais de resistência elevados para os 

representantes de cada uma dessas classes de antimicrobianos. 

No presente estudo, o maior índice geral de não-suscetibilidade foi encontrado para 

sulfametoxazol-trimetoprim, representante das sulfonamidas/diaminopirimidinas, com 

41,5% das amostras testadas resistentes e 7,1% intermediárias. Para penicilina, um 

beta-lactâmico importante no tratamento das doenças pneumocócicas, nos 

parâmetros meningite e geral, as taxas de não-suscetibilidade também se mostraram 

elevadas, com 30,2% e 22,5% das amostras, respectivamente. Já para a cefuroxima, 

um beta-lactâmico pertencente à família das cefalosporinas de segunda geração, 

foram detectadas 11,6% das amostras resistentes e 0,3% intermediárias. As 

tetraciclinas também alcançaram percentual acentuado para resistência em 17,4% 

das amostras e para o critério intermediário em 1,5%. Como representativo da classe 
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dos macrolídeos, a eritromicina apresentou taxas de 10,4% para resistência e 0,1%, 

intermediário. Não foram identificados altos índices de não-suscetibilidade para a 

classe das quinolonas no estudo, cuja maior resistência foi encontrada para 

ciprofloxacina em 6% das amostras testadas. 

Todas as amostras incluídas no estudo foram sensíveis à vancomicina, droga essa 

que é a mais indicada para uso terapêutico em cepas multirresistentes de difícil 

tratamento. Sua associação a cefalosporinas, encontradas no estudo com altos 

índices de suscetibilidade, é muito eficaz mesmo em casos de doenças causadas por 

pneumococos resistentes a essa classe (ROSSONI et al., 2008). 

Foi possível observar, a partir da comparação entre as cepas provenientes de sítios 

distintos, maiores índices de resistência para as amostras de colonização. Nesse 

sentido, pode-se inferir que quanto maior a prevalência de colonização por 

pneumococos resistentes for disseminada na população, maior será a chance de 

resistência em casos de doença invasiva no futuro, tornando difícil o tratamento das 

doenças pneumocócicas (CARDOZO et al., 2006). 

Normalmente, estudos de colonização são conduzidos em população pediátrica, 

considerada o principal reservatório do pneumococo e, consequentemente, fonte de 

infecção para adultos. Crianças, especialmente aquelas com 5 anos de idade ou 

menos, costumam apresentar uma maior prevalência de colonização por cepas 

pneumocócicas não-suscetíveis a antimicrobianos devido à frequente ocorrência de 

infecções respiratórias nessa faixa etária e o consequente uso de antibióticos, muitas 

vezes de forma incorreta. Dessa maneira, nesse grupo são comumente encontradas 

cepas mais resistentes por colonização e uma maior possibilidade de infecção por 

tais cepas (ROSSONI et al., 2008).  

Além disso, uma maior gama de micro-organismos é encontrada no trato 

respiratório superior, quando comparada com sítios de infecção, fato que facilita a 

troca de material genético entre esses seres juntamente com o pneumococo, podendo 

favorecer o compartilhamento das características relacionadas a não-suscetibilidade 

a antimicrobianos entre as espécies. S. pneumoniae é capaz de captar e integrar DNA 

de bactérias similares, como Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, entre outros, 

podendo se beneficiar dessa transferência horizontal para captar os genes de 

resistência. Desse modo, se torna compreensível a presença de maiores níveis de 
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resistência em amostras associadas à colonização (PINTO et al., 2019; KIM et al., 

2016). 

A VPC10, principal vacina conjugada antipneumocócica distribuída no Brasil, é 

fornecida pelo SUS desde 2010, inicialmente no esquema de 3 doses em crianças 

entre 2 e 6 meses de idade e reforço após 1 ano de idade. Logo após 1 ano da 

introdução da vacina, em outubro de 2011, foi atingida uma cobertura vacinal de mais 

de 80% em diversos pontos do país. A vacina se mostrou extremamente efetiva na 

imunização infantil e no desenvolvimento da imunidade de rebanho, o que levou à 

redução da circulação dos sorotipos contidos em sua formulação (AFONSO et al., 

2013; DOMINGUES et al., 2014). Então, a partir de 2016, o esquema vacinal mudou 

para 2 doses primárias seguidas de 1 reforço. (SARTORI et al., 2017) 

Com o passar do tempo, foi observado um extenso declínio na resistência para 

sulfametoxazol-trimetoprim, de 49,2% para 34,7% e 29% e uma redução para 

penicilina nas amostras não-meningite de 12% para 4,7% e 6,1% nos períodos pré-

VPC, VPC inicial e VPC tardio, respectivamente. Para eritromicina, um macrolídeo 

muito empregado no tratamento de doenças pneumocócicas, ocorreu um crescimento 

expressivo na prevalência de resistência de 5,6% para 10,5% e 20,6% no decorrer 

dos períodos estudados. Para clindamicina, foi encontrado um aumento de 1,9% para 

20,3% entre os períodos pré-VPC e VPC tardio, respectivamente. Para penicilina no 

parâmetro geral, foi detectada uma grande oscilação nos níveis de resistência, mas 

com forte crescimento em períodos mais recentes; as proporções foram de 22,4% no 

período pré-VPC, 17,9% no VPC inicial e 30,9% no VPC tardio. Para cloranfenicol, 

levofloxacina, rifampicina, tetraciclina e ceftriaxona, os níveis de resistência se 

mantiveram estáveis, abaixo de 19,5% para tetraciclina e abaixo de 1,3% para o 

restante. 

Geralmente, os maiores níveis de resistência a antimicrobianos são observados 

para sulfametoxazol-trimetoprim. Desde a introdução das VPCs, no entanto, tem sido 

observada uma diminuição desses níveis, demonstrando um potencial das vacinas 

em reduzir a prevalência de amostras resistentes a esse fármaco no país. Resultados 

similares foram encontrados em Diawara e colaboradores (2017), que analisaram 80 

amostras de pneumococos não-suscetíveis à penicilina (PNSP) provenientes dos 

períodos anteriores (2007-2010) e posteriores (2011-2014) à implementação da 

vacinação no Marrocos e encontraram 66,7% (38/57 amostras) das amostras 
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resistentes ao sulfametoxazol-trimetoprim no primeiro período e 56,5% (13/23 

amostras) no período final. 

A propagação de pneumococos resistentes a macrolídeos tem se mostrado uma 

tendência mundial após a introdução das vacinas conjugadas. Em diversos estudos 

isso foi comprovado, como nos EUA por Mendes e colaboradores (2014), que 

observaram um aumento no índice resistência de 35,5% (246/694 amostras) no 

período anterior à introdução da VPC13 para 40,4% (481/1.190 amostras) no período 

posterior à introdução da vacina e no Marrocos por Diawara et al. (2017), que foi de 

21% (12/57 amostras) para 47,8% (11/23 amostras) 

No Brasil, o crescimento na prevalência de resistência à clindamicina, fortemente 

associada à resistência à eritromicina, está principalmente relacionado à 

disseminação do sorotipo multirresistente 6C após a introdução da VPC10 (NEVES 

et al., 2017). Tal sorotipo tem se mostrado o mais frequente em colonização e um dos 

mais frequentes também em casos de doença, especialmente em crianças, sendo 

associado à resistência a diversos antimicrobianos (BRANDILEONE et al., 2019). 

Para as amostras de colonização, houve um aumento na resistência à penicilina 

entre os períodos pré-VPC, VPC inicial e VPC tardio (27,4%; 27,3% e 36,8%, 

respectivamente), enquanto nas de infecção houve uma queda (21,8%; 9,2% e 14%, 

respectivamente). Essa diferença pode demonstrar a maior eficácia das VPCs na 

redução da resistência a esse fármaco em casos de DPI quando comparada à 

colonização. 

Nas amostras provenientes de sítio de infecção, foi observado um crescimento na 

prevalência de resistência a eritromicina de 5,4% para 10,9% e 20,4% nos períodos 

pré-VPC, VPC inicial e VPC tardio. Nas amostras de colonização, 9,8% das amostras 

testadas no período pré-VPC se mostraram resistentes, no período VPC inicial 

ocorreu uma diminuição primária na resistência em 1,7% das amostras e um 

crescimento no VPC tardio com 27,6% de amostras resistentes. 

Foi demonstrada uma redução na resistência à cloranfenicol apenas para 

colonização com 9% no período pré-VPC, 3,3% no VPC inicial e 1,6% no VPC tardio. 

Além disso, foi observada uma maior oscilação nos níveis de resistência para 

tetraciclina nas amostras de colonização (6,5%, pré-VPC; 1,7%, VPC inicial; 26,3%, 

VPC tardio) quando comparado com as de infecção (18,1%, pré-VPC; 20,7%, VPC 

inicial; 14,2%, VPC tardio). 
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A expansão do fenótipo de multirresistência no Brasil, ou seja, a resistência a três 

ou mais classes de antimicrobianos, está principalmente relacionada à emergência 

dos complexos clonais CC320 e CC386 pertencentes aos sorotipos 19A e 6C, 

respectivamente. No Brasil, ambos os sorotipos, que não estão contidos na 

formulação da VPC10, emergiram principalmente no período após a imunização 

universal das crianças com as VPCs, sobretudo a VPC10, que possui uma cobertura 

entre 80% e 90% da população pediátrica (CASSIOLATO, 2018; NEVES, 2018). De 

acordo com Neves e colaboradores (2017), a erradicação desses sorotipos e a 

consequente diminuição na resistência a antimicrobianos poderiam ser 

desencadeadas a partir da vacinação em massa da população com a VPC13, que 

atualmente representa < 10% da cobertura vacinal da população infantil no país. A 

VPC13 protege contra os sorotipos 19A e 6A, podendo este último garantir também 

uma proteção cruzada contra o sorotipo 6C. 
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6. CONCLUSÃO 
 
Entre os dados referentes às amostras encontradas no SIREVA II e nos artigos 

retirados do PUBMED extraídas de 2000 a 2017 no Brasil, as maiores frequências de 

não-suscetibilidade (amostras resistentes e intermediárias) foram observadas para 

sulfametoxazol-trimetoprim (48,6%), penicilina nos parâmetros meningite (30,2%) e 

geral (22,5%), tetraciclina (18,9%), cefuroxima (11,9%), eritromicina (10,5%), 

claritromicina (9,8%) e azitromicina (9,7%). Para telitromicina, gemifloxacina, 

vancomicina e linezolida foi detectada total suscetibilidade. 

Para os dados provenientes de sítios de colonização, foram apresentados índices 

de resistência maiores em relação àqueles provenientes de sítios de infecção para 

penicilina no parâmetro geral, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina e 

sulfametoxazol-trimetoprim. O oposto foi observado para cefotaxima, ceftriaxona, 

levofloxacina, ofloxacina e rifampicina, para os quais não foram observadas 

resistência nas amostras de colonização, mas sim para infecção e tetraciclina que 

apresentou menor índice de resistência para colonização. As amostras de 

colonização se mostraram totalmente suscetíveis a cefotaxima, telitromicina, 

levofloxacina, ofloxacina, rifampicina e linezolida; já as de infecção, apenas 

gemifloxacina. Todas as amostras de ambos os tipos de sítio de isolamento se 

mostraram suscetíveis à vancomicina. 

O aumento de resistência entre os períodos foi evidente principalmente para 

eritromicina, clindamicina e penicilina no parâmetro geral que apresentaram, no 

período VPC tardio, resistência em 20,6%; 20,3% e 30,9% das amostras, 

respectivamente. Ocorreu uma redução na resistência para sulfametoxazol-

trimetoprim e penicilina em casos não-meningite com prevalências de resistência no 

período VPC tardio de 29% e 6,1%, respectivamente. 

Entre as amostras de colonização, foi encontrada uma redução na resistência à 

cloranfenicol e tetraciclina e um aumento para penicilina. Para infecção, houve uma 

diminuição na resistência para penicilina geral. O crescimento da prevalência de 

resistência à eritromicina e redução para sulfametoxazol-trimetoprim foram 

observados em ambos os sítios de isolamento. 
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