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Resumo                    

________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO: A infecção causada por Streptococcus pneumoniae é uma das 

principais causas de mortalidade em crianças. A proteína pneumocócica A de superfície 

(PspA) tem sido proposta como candidata vacinal contra S. pneumoniae por promover 

uma cobertura independente dos sorotipos. O estudo teve como objetivo investigar a 

suscetibilidade, sorotipos capsulares e seqüência de PspA de pneumococos isolados 

simultaneamente de nasofaringe (NF), sangue e líquor (LCR) de crianças com suspeita 

de meningites pneumocócicas. MÉTODOS: Swab de nasofaringe, sangue e líquor foram 

coletados de crianças quando da admissão, em seis hospitais de Goiânia. As amostras 

foram processadas de acordo com protocolos de referência. Os pneumococos isolados 

foram identificados pelo teste da solubilidade em bile e suscetibilidade a optoquina. A 

resistência à penicilina foi determinada pelos métodos de difusão em disco e Etest. A 

sorotipagem realizada pela reação de Quellung e a PspA tipada pela reação em cadeia 

da polimerase e sequenciamento. RESULTADOS: Catorze S. pneumoniae foram 

isolados concomitantemente dos três sítios (LCR, NF e/ou sangue). A taxa de 

isolamento simultâneo foi de 28,57%. Dois pneumococos, (14,28%), apresentaram 

resistência à penicilina. O sorotipo 6B foi o mais prevalente (35,71%). A PspA foi 

caracterizada em Família 1 (57,14%) e Família 2 (42,86%). CONCLUSÃO: O presente 

estudo confirma que isolados da nasofaringe podem predizer doença invasiva. Em 

adição, a PspA foi tipada em Família 1 e Família  2 tanto nos pneumococos 
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colonizadores bem como causando doença invasiva, independente de suscetibilidade a 

penicilina e sorotipos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Streptococcus pneumoniae, Proteína pneumocócica A de 

superfície, nasofaringe, sangue e líquor, crianças, meningites.    

 

Abstract                   

________________________________________________________ 

INTRODUCTION: Infection caused by Streptococcus pneumoniae is one of the main 

causes of mortality in children. Pneumococcal surface protein A (PspA) has been 

proposed as a vaccine component against S. pneumoniae and could provide greater 

vaccine coverage than conjugate vaccine with capsular polysaccharides. This study 

aimed to investigate the susceptibility, serotypes and sequence of PspA of isolated 

pneumococci simultaneously from nasopharynx (NP), blood and cerebrospinal fluid 

(CSF) of children with suspect pneumococcal meningitis. METHODS: Swab of 

nasopharynx, blood and cerebrospinal fluid were collected of children when admission, 

in six hospital of Goiânia. The samples were processed in accordance with reference 

protocols. The isolated pneumococci were identified by the bile solubility test and 

optochin sensitivity. The resistance to penicillin was determined by the methods of disk 

diffusion and Etest. The serotypes were determinated by Quellung reaction and the 

PspA typed by polymerase chain reaction and sequencing. RESULTS: Fourteen S. 

pneumoniae were isolated concomitantly from the three samples (CSF, blood, NP). The 

rate of simultaneous isolation was 28.57%. Two (14.28%) pneumococci were resistant 

penicillin. Serotype 6B was the most prevalent (35.71%). The PspA was characterized 
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as Family 1 (57.14%) and Family 2 (42.86%). CONCLUSION: The present study 

confirms that isolated of nasopharynx can predict invasive infection. In addition, the 

PspA was typed in Family 1 and Family 2 in such a way in the carriers as causing 

invasive disease, independent of susceptibility to penicillin and serotypes.  

KEYWORDS:  Streptococcus pneumoniae, Pneumococcal surface protein A, 

nasopharynx, blood and cerebrospinal fluid, children, meningitis.         
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1. Introdução          ______________ _____________________________________ 

1.1 Meningite pneumocócica  

 

 Meningite bacteriana aguda continua sendo causa relevante de morbidade 

infantil, especialmente em países em desenvolvimento (Laval et al. 2003). É a mais 

severa e freqüente infecção do sistema nervoso central (Chaves et al. 2003). 

Caracteriza-se por um processo inflamatório do espaço subaracnóide e das membranas 

leptomeníngeas (pia-aracnóide) que envolvem o encéfalo e a medula espinhal (Veronesi 

2005). 

Três vias de entrada de bactérias ao sistema nervoso central (SNC) são descritas: 

por inoculação direta, por contigüidade de estruturas adjacentes ou por via 

hematogênica. Esta última é a mais comum e o ponto de entrada é o trato respiratório 

superior. Na nasofaringe, a bactéria passa por cinco etapas até atingir o SNC: fixação e 

colonização; invasão da corrente sanguínea; sobrevivência/multiplicação no sangue; 

passagem através da barreira hematoencefálica; sobrevivência e multiplicação do 

microrganismo no líquor (Hinrichsen 2005). 

Qualquer bactéria pode produzir meningite em indivíduo suscetível, porém, com 

exceção do período neonatal, três gêneros são responsáveis por mais de 90% das 

meningites bacterianas: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e 

Haemophilus influenzae b (Faria & Farhat 1999). Streptococcus pneumoniae é o agente 

etiológico mais frequentemente associado com morte e seqüelas graves na infância 

(Berezin et al. 2002). 

Nos países desenvolvidos o S. pneumoniae tem sido reconhecido como a 

principal causa de meningite bacteriana (Chaves et al. 2003, Mantese et al. 2002). No 
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Brasil, desde a introdução da vacina Hib em 1999, o pneumococo é considerado como a 

segunda causa mais importante de meningite bacteriana na infância, precedido apenas 

por N. meningitidis (Andrade et al. 2003). Bricks & Berezin (2006) relataram que no 

Brasil de 1983 a 2003 o número de casos de meningite pneumocócica foi de 29.600, 

com 8.554 óbitos. 

As maiores incidências de meningite por pneumococo são relatadas em lactentes 

menores de um ano (Bricks & Berezin 2006). Nessa faixa etária a prevalência é de 10 

casos por 100.000 crianças, com taxa de letalidade de 27,5%. Nos dois anos seguintes à 

introdução da vacina contra o H. influenzae b em crianças menores de cinco anos, a 

incidência de meningite pneumocócica, em Goiás, aumentou de 1,1/100.000 no período 

de 1995 a 1999, para 3,6/100.000 em 2001 (Simões et al. 2004). 

Meningite pneumocócica pode evoluir a partir da colonização da mucosa da 

nasofaringe (Faria & Farhat 1999), podendo também desenvolver-se secundariamente a 

um foco de infecção primária (por exemplo, foco de infecção de ouvido responsável por 

aproximadamente 30% dos casos; foco de infecção pulmonar aproximadamente 25%; 

foco de sinusite 10%), estando a bacteremia presente em mais de 70% de todos os casos 

(Ostegaard et al. 2005). 

Embora a infecção invasiva seja precedida pela colonização, o esperado é que 

apenas 15% das crianças colonizadas evoluam para doença clínica como meningite, 

bacteremia e otite média (Andrade et al. 2003).   

A colonização da mucosa da nasofaringe determina um estado transitório de 

portador assintomático do agente infeccioso. Em raras ocasiões, as bactérias invadem a 

corrente sanguínea após vencerem as defesas locais do hospedeiro, representadas na 

nasofaringe pela atividade ciliar do epitélio respiratório e pela presença local de IgA 

secretória (Faria & Farhat 1999). 
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Andrade et al. (2004) relataram um caso de infecção pneumocócica causada por 

dois sorotipos diferentes, em paciente imunocompetente, onde isolaram S. pneumoniae, 

sorotipo 23F de sangue e sorotipo 23B de líquor, ambos, penicilina resistente.  

Com o advento da terapêutica antibiótica a letalidade por meningite bacteriana 

reduziu de 90% para um nível global em torno de 15 a 30%. Devido à introdução das 

vacinas para pneumococos e H. influenzae b, a incidência de meningite bacteriana tem 

diminuido gradativamente, com exceção a períodos epidêmicos (Veronesi 2005).  

 

1.2 Streptococcus pneumoniae 

   

Streptococcus pneumoniae ou pneumococo, anteriormente denominado 

Diplococcus pneumoniae é um microrganismos de suma importância para a história da 

Microbiologia (Mandell et al. 1995). Tem sido um dos microrganismos extensivamente 

estudado desde seu primeiro isolamento em 1881 (Watson et al. 1993). Sternberg e 

Pasteur foram os primeiros a identificar o S. pneumoniae (Austrian R 1999). 

Em 1928, em um experimento marco, Griffith demonstrou a habilidade do 

pneumococo para se adaptar sob pressão do sistema imune, por adquirir o que hoje se 

sabe ser o DNA codificando enzimas biossintéticas para polissacarídeos capsulares que 

protegem o microrganismo contra fagocitose durante infecção. No mesmo ano do 

experimento de Griffith, Alexandre Fleming descobria a penicilina, remodelando a 

história dos humanos e pneumococos (Trzeinski et al. 2004). 

S. pneumoniae são bactérias Gram-positivas, capsuladas, com morfologia de 

diplococos lanceolados ou em cadeias curtas (divisão em apenas um plano), imóveis, 

não formadoras de esporos, anaeróbios facultativos, catalase negativa e citocromo 

oxidase negativa. Pertence ao gênero Streptococcus da família Streptococcaceae 
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(Koneman et al. 2001) e, é uma espécie antigenicamente diversa com mais de 90 

sorotipos descritos, com base na composição química dos polissacarídeos capsulares 

(Hanage et al. 2004, Kronenberg et al. 2006).  

O pneumococo é a causa mais comum de infecções bacterianas invasivas em 

crianças, incluindo bacteremia, pneumonia e meningites, sendo também o agente mais 

freqüente em infecções não invasivas como otite média aguda e sinusite (Ho et al. 2004, 

Sousa et al. 2005, Nunes et al. 2005), com elevadas taxas de morbidade e mortalidade 

em indivíduos de todas as faixas etárias (Lucarevschi et al. 2003). 

No mínimo um milhão de crianças, principalmente menores de cinco anos, 

morrem de infecção pneumocócica por ano, e a alta incidência é registrada em países 

em desenvolvimento (Wolf et al. 2000, Nascimento-Carvalho et al. 2003, Malfroot et al. 

2004, Sousa et al. 2005). Um problema em muitas partes do mundo é o aumento da 

proporção e rápida dispersão de pneumococo não-sensível à penicilina, em algumas 

áreas com taxas superiores a 50%, e de isolados multirresistentes, resultando em falhas 

terapêuticas (Henriques Normark et al. 2003).     

 S. pneumoniae é um patógeno respiratório que coloniza assintomaticamente a 

nasofaringe de humanos. Embora a alta associação de mortalidade e morbidade com 

pneumococos, eles são considerados patógenos facultativos, onde a colonização é a 

regra e a doença é a exceção (Sá-Leão et al. 2006). No entanto, pneumococos isolados 

da nasofaringe refletem as cepas circulantes na comunidade e podem predizer os tipos 

capsulares de pneumococos causando doença invasiva (Malfroot et al. 2004). 

 Em 1996 o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomendou que 

isolados de nasofaringe fossem monitorados para vigilância de pneumococos 

resistentes. 
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1.3 Fatores de virulência do pneumococo 

 

 A virulência do pneumococo tem sido atribuída a várias estruturas, estando a 

maioria delas situadas na superfície do microrganismo. Um grupo de fatores como a 

cápsula e proteínas, provê a resistência à fagocitose e assim promove o escape do 

pneumococo das defesas do hospedeiro. Outros fatores, incluindo componentes da 

parede celular e a toxina intracelular pneumolisina, estão envolvidos principalmente na 

inflamação causada pela infecção (Alonso de Velasco et al. 1995). 

Em adição aos polissacarídeos capsulares, a expressão de determinadas proteínas 

também contribui para virulência do pneumococo, com atividades antifagocíticas e 

dispersão do microrganismo em sítios específicos de infecção no hospedeiro como 

pulmões, ouvido médio e líquor (Dave et al. 2004). Entre elas podemos citar 

hialuronidase, pneumolisina, autolisina, neuraminidases, proteína pneumocócica A de 

aderência (PsaA), proteína pneumocócica C de superfície (PspC) e a proteína 

pneumocócica A de superfície (PspA) (Jedrzejas 2001).    

 

1.3.1 Cápsula polissacarídica 

 

 A cápsula polissacarídica representa um dos mais importantes fatores de 

virulência pneumocócica. Exibe alto grau de variação antigênica, com quase 100 

diferentes sorotipos capsulares descritos, e é um antígeno empregado na composição de 

vacinas (Bogaert et al. 2004a).  

 A habilidade para regular a quantidade da produção de cápsula é muito 

importante para a sobrevivência do pneumococo nos diferentes habitats do hospedeiro 

(Morona et al. 2006). Esse microrganismo apresenta fenótipos coloniais diferentes de 
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acordo com a quantidade de cápsula produzida. O fenótipo transparente que produz 

pequena quantidade de polissacarídeo capsular tem sido demonstrado como mais 

eficiente na colonização da superfície mucosa da nasofaringe e mais hábil em residir 

nesta superfície (Hammerschmidt et al. 2005), enquanto o fenótipo opaco é mais 

virulento em infecções sistêmicas, onde há requerimento de expressão máxima de 

cápsula polissacarídica, que inibe a opsonização mediada por complemento. Grau de 

virulência foi previamente descrito correlacionado com a quantidade de cápsula 

produzida (Magee & Yother 2001).  

 A espessura da cápsula também influencia a exposição de outras estruturas 

importantes presentes na superfície do pneumococo, como as adesinas, que são 

requeridas durante a fase de colonização. Tem sido demonstrado in vitro que redução no 

nível de expressão de cápsula, aumenta a habilidade do pneumococo para aderir às 

células epiteliais (Morona et al. 2006).  

Apesar da importância da cápsula para virulência, variantes de pneumococos 

não-tipáveis têm sido isolados de doença e portador, particularmente em associação com 

surtos de conjuntivite (Hanage et al. 2006). Embora ausência de cápsula possa 

representar uma grande desvantagem, estudos in vitro mostraram que isolados não 

encapsulados possuem elevada aderência em células epiteliais e elevado potencial para 

o processo de transformação (Sá-Leão et al. 2006). 

A cápsula polissacarídica, também tem importância na resistência a antibióticos. 

Por motivos ainda não esclarecidos, alguns sorotipos capsulares possuem alta 

probabilidade de conter determinantes de resistência a antibióticos. Apesar desta forte 

associação entre padrão de resistência e tipos capsulares, genes que codificam sorotipos 

capsulares podem ser trocados entre cepas por transformação. Desta forma, há 

possibilidade de clones altamente resistentes, tornarem-se membros de sorogrupos que 
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atualmente não são associados com resistência a multi-drogas (Schrag et al. 2000, 

Hanage et al. 2007).         

 

 

 

 

1.3.2 Hialuronidase 

 

Produzida pela maioria dos isolados de S. pneumoniae, bem como por outras 

bactérias Gram positivas. Hialuronidase está diretamente envolvida na invasão do 

hospedeiro, pelo pneumococo, por quebrar o ácido hialurônico, importante constituinte 

do tecido conjuntivo (Jedrzejas 2001). Pneumococos produtores de elevadas 

concentrações de hialuronidases rompem mais facilmente a barreira hemato-encefálica e 

disseminam mais eficazmente (Kostyukova et al. 1995). Estudos têm mostrado que 

pneumococos isolados de pacientes com meningites e meningoencefalites apresentam 

um aumento significante da atividade da hialuronidase quando comparados com 

isolados causando otite média purulenta, indicando a importância da hialuronidase na 

patogênese da meningite (Gillespie & Balakrishnan 2000).  

 

1.3.3 Pneumolisina 

 

Pneumolisina é classicamente definida como uma toxina formadora de poros, 

comum em todos os sorotipos de pneumococo. O colesterol funciona com um receptor 

para pneumolisina e em altas concentrações essa toxina pode lisar as células que 

apresentam essa molécula na membrana (Hirst et al. 2004).  
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Diferente de outros antígenos pneumocócicos esta molécula não está exposta na 

superfície. Ela é uma enzima citoplasmática que é liberada devido à ação da autolisina 

de superfície do pneumococo (Jedrzejas 2001). É capaz de diminuir a atividade 

bactericida e migração de neutrófilos e impedir o movimento ciliar das células epiteliais 

respiratórias humanas, comprometendo a depuração bacteriana (Koneman et al. 2001). 

A pneumolisina estimula a produção de mediadores inflamatórios como fator de 

necrose tumoral alfa, interleucina - 1β e óxido nítrico pelos monócitos humanos. 

Também inibe a proliferação de linfócitos e síntese de anticorpos, e ativa o 

complemento pela via clássica, na ausência de anticorpos antitoxina. Desse modo esta 

toxina pode aumentar o processo inflamatório, romper o epitélio do trato respiratório 

facilitando o acesso do pneumococo para o sangue e ainda estimular a produção de 

citocina (Alonso de Velasco et al. 1995). 

Hirst e colaboradores (2004) demonstraram a importância desta toxina na 

meningite, devido à toxicidade para as células do epêndima que recobrem os ventrículos 

e os aquedutos cerebrais. A pneumolisina secretada pelo pneumococo inibe a freqüência 

do movimento ciliar ependimal.  

 

1.3.4 Autolisina 

 

A autolisina (N-acetilmuramoil-L-alanina amidase) participa de um grande 

grupo de enzimas de degradação da parede celular, está localizada no envelope da 

célula. É requerida nas variadas funções fisiológicas associadas com a síntese da parede 

celular e a divisão celular.  Pode ter um papel direto na virulência por mediar a 

liberação de componentes da parede celular, altamente inflamatório, como demonstrado 

em modelo animal. Em adição, pode ter um papel indireto na patogênese por mediar a 
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lise celular e subsequentemente liberar fatores de virulência como a pneumolisina, não 

exportada ativamente da célula (Whatmore & Dowson 1999). 

 

 

 

1.3.5 Neuraminidase 

 

Neuraminidases pneumocócicas clivam o ácido siálico e acredita-se que desse 

modo promovam a colonização pneumocócica pela exposição dos receptores das células 

hospedeiras (Pettigrew et al. 2006). 

A importância da atividade de neuraminidase na virulência pneumocócica tem 

sido sugerida, pelo achado, que pacientes que apresentam alta concentração de ácido N-

acetilmurâmico no LCR (Líquido Céfalo Raquidiano) apresentam um pior prognóstico 

na meningite pneumocócica (Gillespie & Balakrishnan 2000). 

 

1.3.6 Proteína pneumocócica A de aderência (PsaA) 

 

PsaA é uma proteína de superfície com seqüência homóloga às adesinas 

estreptocócicas, inicialmente, denominada adesina pneumocócica A de superfície. É 

altamente conservada em todos isolados de pneumococo, e ocorre naturalmente como 

uma lipoproteína, localizada na membrana citoplasmática (Swiatlo & Ware 2003).   

A função provável desta proteína é o transporte de magnésio e zinco dentro do 

citoplasma da bactéria (Jedrzejas 2001).  

Em um estudo recente, Pimenta e colaboradores (2006a) avaliaram o impacto da 

resposta imune contra PsaA, na microbiota natural de camundongos e constataram que a 
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indução de uma resposta imune contra PsaA ligada à subunidade B da toxina colérica, 

pode levar a redução da colonização por pneumococo e não induziu alterações na 

microbiota autóctone dos camundongos.    

 

 

1.3.7 Proteína pneumocócica C de superficie (PspC) 

 

A proteína pneumocócica C de superfície (também denominada CbpA ou SpsA), 

pertence a família de proteínas ligadoras de colina que estão presentes na superfície do 

S. pneumoniae (Dave et al. 2004). Promove aderência e invasão das células epiteliais 

respiratórias (Gillespie & Balakrishnan 2000). 

O sistema complemento é um constituinte essencial da imunidade inata do 

hospedeiro. A ativação da cascata do complemento leva à imediata opsonização e morte 

de microrganismos invasores. PspC liga-se à proteína regulatória do complemento, fator 

H, que inibe a ativação da via alternativa (Quin et al. 2005). Esta interação de PspC com 

fator H pode ser um importante mecanismo, pelo qual o pneumococo controla a 

deposição de C3b em sua superfície e dessa forma escapa da opsonofagocitose. A PspC 

também pode interagir com receptor polimérico de imunoglobulina, via IgA secretória, 

permitindo a migração do microrganismo através de barreiras de mucosa (Dave et al. 

2001, Dave et al. 2004, Quin et al. 2005).        

 

 1.3.8 Proteína pneumocócica A de superfície (PspA) 

 

A proteína pneumocócica A de superfície (PspA) foi descrita por McDaniel et al. 

(1984), é essencial para virulência do pneumococo, sorologicamente variável e está 
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presente em todos isolados de pneumococos. A PspA influencia interações do 

microrganismo com o hospedeiro por interferir na ativação e deposição da fração C3 do 

complemento, como conseqüência, a fagocitose mediada por esse fator opsonizante é 

prejudicada (Baril et al. 2004, Bogaert et al. 2004a). Esta proteína funciona como um 

receptor para lactoferrina e por isso é essencial para aquisição de ferro para o 

pneumococo (Gillespie & Balakrishnan 2000). 

A PspA tem tamanho molecular variando de aproximadamente 67 a 99 kDa 

(Jedrzejas et al. 2001). Os domínios estruturais dessa proteína foram obtidos pelo 

sequenciamento do gene de pspA da cepa de S. pneumoniae RX1 e cepa EF5668. A 

proteína possui cinco domínios: um peptídeo sinal, um α-hélice carregado, uma região 

rica em prolinha, um domínio de ligação de colina e um domínio C-terminal (Yother & 

Briles 1992). A PspA está ancorada na superfície da célula pneumocócica por meio da 

interação do domínio de ligação de colina com resíduos terminais de colina do ácido 

teicóico e lipoteicóico. A porção terminal carregada da α-hélice se liga aos receptores 

do hospedeiro (Jedrzeja et al. 2001).  

Hollingshead et al. (2000) caracterizaram com anticorpos monoclonais a PspA, 

de um grupo de 24 pneumococos, clinicamente independentes, representando 13 

diferentes tipos capsulares e detectaram 17 tipos sorológicos de PspA. Analisando as 

seqüências gênicas da PspA detectaram uma estrutura mosaica altamente complexa. Na 

análise seqüencial, ao comparar identidade de nucleotídeos, os pesquisadores usaram 

como valor de cutoff, 40% de divergência entre nucleotídeos e desta forma 

identificaram duas famílias de PspA, e uma única PspA classificada dentro de uma 

terceira família. Entre as 24 PspA envolvidas no estudo, demonstraram seis grupos que 

são mutuamente distintos em mais de 20% na posição de aminoácidos nesta região B 

(região de definição do clado - RDC). Estes grupos foram definidos como clados de 
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PspA e classificados em números de 1 a 6 e agrupados dentro das três famílias, assim 

Família 1 inclui clados 1 e 2, Família  2 inclui clados 3, 4 e 5 e Família 3 o clado 6, 

sendo essa última a mais raramente encontrada. Proteínas dentro do mesmo clado 

apresentam uma similaridade maior ou igual a 90% na região B. As três famílias de 

PspA divergem uma da outra de mais de 45% nas posições de aminoácidos nesta região. 

A classificação da PspA em famílias é essencialmente importante porque mostra que as 

diferenças das PspA são facilmente detectadas por antisoros policlonais. A estrutura 

mosaica exibida pelos genes de PspA, resultado de eventos de recombinação, pode 

indicar a importância desta proteína de superfície como um alvo natural para defesa do 

hospedeiro contra o pneumococo. A diversidade de mosaico foi examinada na luz do 

potencial de imunogenicidade de reação-cruzada para uso de vacinas baseadas em 

proteínas para proteger crianças e adultos deste patógeno.  

Em modelos animais a PspA foi capaz de elicitar resposta imune protetora 

contra pneumococo com diferentes sorotipos capsulares. Briles et al. (2000) mostraram 

que o soro de indivíduos imunizados com PspA protegeu camundongos de infecção 

fatal com S. pneumoniae expressando diferentes famílias de PspA. 

Estudos realizados em alguns países europeus, nos Estados Unidos e na América 

Latina abordaram a distribuição das famílias de PspA nos diferentes sorotipos 

capsulares de S. pneumoniae. Na Itália, Dicuonzo et al. (2002) analisaram 45 cepas de 

pneumococos invasivos, caracterizados em 12 tipos capsulares, isoladas no período de 

1997 a 2002, provenientes de casos de bacteremia e meningite. Detectaram uma 

prevalência da Família 1 em 57,8% dos pneumococos (clado 1: 44,4%; clado 2: 13,4%) 

e Família 2 em 42,2% (clado  3: 15,4%; clado 4 e 5: 13,4%). 

Baril et al. (2004), na França, avaliaram 14 isolados invasivos, de nove tipos 

capsulares diferentes, recuperados de adultos com mais de 50 anos de idade e 
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verificaram que a freqüência da Família 1 de PspA foi de 14,3% (clado 1: 14,3%) 

enquanto que da Família 2 foi 85,7% (clado 3: 42,8%; clado 4: 7,2% e clado 5: 35,7%).    

Em um estudo realizado na Polônia, Sadowy et al. (2006) analisaram 156 cepas 

de S. pneumoniae isolados de líquor ou sangue, de pacientes com sintomas de 

meningite, obtidas entre os anos de 1997 a 2002. Verificaram uma prevalência da 

Família 2 de PspA   ( 57,7%) em comparação com Família 1 (37,8%). 

Recentemente, na Alemanha, Heeg et al. (2007) analisaram 40 cepas de 

pneumococos isolados de líquor de crianças com meningites. Encontraram uma 

distribuição eqüitativa de PspA da Família 1 e Família 2 (50%). As cepas pertencentes à 

Família 1 foram caracterizadas em dois clados, sendo 17 do clado 1 e três do clado 2, e 

a PspA da Família 2 pôde ser subdividida nos três clados (3-5) contendo 16, 3 e 1 cepas, 

respectivamente. 

Nos Estados Unidos, Beall et al. (2000) analisaram 134 isolados invasivos de 

pneumococo multirresistentes, distribuídos entre oito sorotipos e encontraram uma 

prevalência da Família 1 em 44,8% (clado 1: 43%; clado 2: 1,4%) e da Família 2 de 

55,2% (clado   3: 54%; clado 5: 0,6%). 

Em 2005, Payne et al. avaliaram 70 pneumococos invasivos, selecionadas de 

uma coleção do CDC nos Estados Unidos, provenientes de adultos e crianças com e sem 

anemia falciforme. Encontraram a mesma prevalência para Família 1 e Família 2 de 

PspA, 48,6%, entre os pneumococos tipados.  

Em um estudo realizado na Colômbia, Vela Coral et al. (2001) avaliaram 40 

pneumococos invasivos isolados de crianças, pertencentes a 12 sorotipos. Verificaram 

que a distribuição dos isolados colombianos entre Família 1 e Família 2 de PspA foi de 

62,5% e 35%, respectivamente e não diferiu substancialmente daqueles observados na 

América do Norte e Europa.  
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Na Argentina, Mollerach et al. (2004) avaliaram 149 pneumococos invasivos, 

distribuídos em 19 sorotipos, selecionados de uma coleção de 1293 isolados. A Família 

1 foi encontrada em 54,4% dos pneumococos, Família 2 (41,6%) e 4,0% das  bactérias 

apresentaram simultaneamente a  PspA da Família 1 e 2.  

Brandileone et al. (2004) analisaram 324 pneumococos, selecionados de uma 

coleção de 6450 isolados invasivos, obtidos durante um programa de vigilância 

epidemiológica no Brasil, representativos do período de 1977 a 2002. Também foram 

avaliados 42 isolados de nasofaringe. Os pneumococos representavam 31 sorotipos, 

compreendendo os mais prevalentes e aqueles que raramente são isolados. 

Considerando os pneumococos invasivos, verificaram que 51,9% expressavam a 

Família 1 e 43,2% a Família 2. Entre os isolados de nasofaringe 40,5% foram tipados 

como Família 1 e 42,8% como Família 2.  

Em estudo conduzido em Goiânia, Brasil, no período de 2000 a 2002, realizou-

se a caracterização da PspA de pneumococos isolados da nasofaringe de crianças, com 

menos de cinco anos de idade, saudáveis e com infecção do trato respiratório, 

pneumonia ou meningite. E observou-se que 35,5% dos isolados foram classifcados na 

Família 1 e 44,3% na Família 2 de PspA. Clado 1 prevaleceu na Família 1 (20,8%) 

enquanto na Família 2, predominou o clado 3 (22,4%). A diversidade da PspA foi maior 

nos sorotipos 6A e 23F, oriundos de nasofaringe, nas quais todos os 5 clados foram 

expressos. A PspA de 20,2% dos pneumococos não foi tipada (Pimenta et al. 2006).  

Uma possível associação da PspA de Família 2 com resistência a penicilina foi 

demonstrada por alguns autores (Beall et al. 2000, Dicuonzo et al. 2002, Brandileone et 

al. 2004). No entanto, Pimenta et al. (2006) não observaram esta correlação da PspA da 

Família 2 com resistência à penicilina, mas sim, um predomínio de pneumococos 

resistentes, isolados da nasofaringe, na Família 1, clado 2. 
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1.4 Colonização e fatores de risco 

 

 Logo após o nascimento, o neonato rapidamente adquire bactérias comensais 

que colonizam pele e mucosa. Em crianças a microbiota da nasofaringe é estabelecida 

no primeiro ano de vida. A nasofaringe é densamente colonizada por uma variedade de 

microrganismos, incluindo bactérias comensais bem como patógenos em potencial 

(García-Rodriguez & Martinez 2002).   

 A colonização de superfícies mucosas do trato respiratório humano é um 

processo dinâmico em que bactérias são adquiridas, eliminadas e readquiridas várias 

vezes ao longo da vida (Sulikowska et al. 2004). 

 Um número significativo de pessoas são colonizadas com pneumococos no trato 

respiratório (portadores), esta colonização pode ser intermitente ou persistir por 

semanas a meses. Embora colonização da nasofaringe pode ou não resultar em doença, 

a nasofaringe é o principal reservatório para transmissão entre famílias, creches e na 

comunidade (O’Brien & Santosham 2004).   

 A aderência é o evento inicial no processo de colonização e implica na fixação 

de proteínas de superfície da bactéria aos carboidratos (N-acetil-glicosamina) receptores 

das células do hospedeiro (García-Rodriguez & Martinez 2002). 

 Enzimas pneumocócicas como neuraminidases diminuem a viscosidade do muco 

e expõem os receptores nas células epiteliais, que podem interagir com proteínas de 

superfície do pneumococo como PsaA e CbpA (proteína ligadora de colina). Em adição 
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as proteínas de superfície contribuem para as características hidrofóbica e eletrostática 

da superfície do pneumococo e pode facilitar em parte a aderência às células do 

hospedeiro por interações fisicoquímicas inespecíficas (Bogaert et al. 2004). 

 Em um estudo longitudinal sobre colonização do S. pneumoniae, Gray e 

colaboradores (1980) relataram que a idade média de aquisição do microrganismo foi 

aos seis meses e 73% destas crianças adquiriram pelo menos dois sorotipos. 

 A taxa de colonização aumenta até os dois anos, decrescendo significativamente 

com o aumento da idade (Dagan et al. 1998). Entre adultos a taxa de colonização varia 

de acordo com a convivência ou não com crianças (Hendley et al. 1975). É aceita a 

hipótese que o declínio na taxa de portador associado com aumento da idade pode 

refletir a aquisição gradual de imunidade de mucosa para os sorotipos dominantes 

presentes na comunidade como também redução de exposição (Obaro & Adegbola 

2002).    

 Os principais fatores que influenciam a taxa de portador de pneumococo incluem 

idade abaixo de dois anos, número de irmãos, aglomerados, incluindo condições de vida 

em pequenas áreas e particularmente em creches, onde há facilidade de disseminação 

horizontal de cepas de pneumococos nas próprias creches e dentro da comunidade 

(Malfroot et al. 2004, Mato et al. 2005). 

 Creche, em particular, onde se observa contato íntimo pessoa-a-pessoa, 

associado ao uso de antibióticos para doenças respiratórias, tem sido um ambiente onde 

a seleção e disseminação de S. pneumoniae resistentes são altamente favorecidos. 

Muitos estudos têm mostrado que atendimento em creche é um fator de risco para 

portador de cepas de pneumococos resistentes (De Lencastre & Tomasz 2002, Dagan et 

al. 2002, Ho et al. 2004, O’Brien & Santosham 2004).   
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 A taxa de colonização da nasofaringe de crianças, no Brasil, varia de 30 a 50% 

(Fonseca et al. 2005) de acordo com as condições climáticas e geográficas das diversas 

regiões e método de coleta utilizado (Lucarevschi et al. 2003). Em um estudo de 

vigilância de S. pneumoniae e Haemophilus influenzae, conduzido na cidade de 

Goiânia, centro-oeste, Laval et al. (2006) encontraram uma taxa de colonização de 

30,9% entre crianças com co-morbidade (infecções do trato respiratório e meningites) e 

de 41,4% entre crianças saudáveis. E os sorotipos mais freqüentes na nasofaringe foram 

14, 6B, 6A, 19F, 10A, 23F e 18C, dos quais cinco estão entre os sete sorotipos da atual 

vacina conjugada 7-valente.       

 

1.5 Infecção pneumocócica invasiva 

 

O processo que envolve a translocação do pneumococo da nasofaringe para 

outros sítios, incluindo os pulmões, envolve vários fatores e não estão totalmente 

elucidados. Tem sido aceito por décadas que pneumonia resulta de aspiração de células 

pneumocócicas do trato respiratório superior, embora a migração direta para a corrente 

sangüínea também é possível. A translocação do microrganismo por aspiração ou 

penetração de mucosa resulta em bacteremia ou sepse ou em ambas e daí pode 

disseminar para várias partes do corpo podendo causar meningites e artrites (Obaro & 

Adegbola 2002). 

Acredita-se que componentes da parede celular, liberados durante a 

multiplicação da célula pneumocócica, ou coincidentes infecções virais, proporcionam 

um processo de invasão por promoverem o estímulo da produção de citocinas pelas 

células do hospedeiro. Estas citocinas induzem a expressão do receptor PAF (fator 

ativador de plaquetas), aumentando a interação entre pneumococo e células do 
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hospedeiro que facilita a internalização da bactéria e promove a migração transcelular 

através do epitélio respiratório e endotélio vascular (Tuomanen 1999, Bogaert et al. 

2004).    

Alguns sorotipos colonizam a nasofaringe por períodos prolongados, porém, 

infecção invasiva segue-se à aquisição de sorotipos recém adquiridos (Gray et al. 1980, 

Johnston 1991). O estado imune do hospedeiro no momento da colonização, bem como 

a virulência do sorotipo em particular têm papel fundamental na transição de 

colonização para invasividade (Alonso de Velasco et al.1995).      

Alterações nos mecanismos de defesa específico (IgA secretora) e inespecíficos 

(reflexos de tosse, secreção de mucosa e cílios), do trato respiratório podem facilitar o 

acesso do pneumococo para os brônquios e pulmões (Boulnois 1992, Musher 1992). 

Contribuem para estas alterações, os efeitos produzidos pela pneumolisina às células 

epiteliais reduzindo os movimentos ciliares e desta forma prejudicando a eliminação do 

muco; bem como o efeito causado pela IgA1 protease, secretada pelo pneumococo que 

cliva moléculas de IgA1 (sérica e secretora), contribuindo para que a bactéria escape 

dos mecanismos de defesa presentes na superfície da mucosa respiratória do hospedeiro 

(Alonso de Velasco et al. 1995).     

A proteção contra infecção pneumocócica é mediada por fagocitose opsonina-

dependente (Veronesi 2005). O mecanismo de remoção dos pneumococos da circulação 

sangüínea, depende da interação de anticorpos tipo-específicos (IgA, IgM, IgG), 

complemento e neutrófilos ou células fagocíticas dos pulmões, fígado e baço. Asplenia 

funcional ou anatômica e cirrose hepática predispõem para infecção pneumocócica 

severa. Deficiências congênitas em imunoglobulinas ou de componentes do sistema 

complemento também estão associadas com predisposição a infecção pneumocócica 

(Bogaert et al. 2004).   
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Muitos estudos têm sugerido que embora mais de 90 diferentes sorotipos 

capsulares possam causar infecções invasivas, apenas alguns são frequentemente 

associados a essas infecções (Brandileone et al. 2003, Clarke et al. 2004, Martens et al. 

2004, Hausdorff et al. 2005). 

Em um estudo conduzido por sete anos na Espanha, Fenoll et al. (1998) 

observaram entre 9243 pneumococos isolados, que os sorogrupos 1, 4, 5, 7 e 12 foram 

mais prevalentes entre sangue e líquor do que entre outras amostras clinicas, em 

crianças e adultos. Em contraste o sorogrupo 18 foi associado aos isolados de sangue e 

líquor somente em crianças. Os sorogupos 6, 14, 18, 19 e 23 foram mais frequentemente 

associados em crianças com infecções enquanto os sorogrupos 3, 8 e 9 mostraram 

predileção por adultos. 

No Brasil, Brandileone et al. (2003) analisaram 4858 isolados invasivos de S. 

pneumoniae e os sorotipos mais freqüentes foram 1, 3, 5, 6A, 6B, 9V, 14, 19F e 23F.    

Na América Latina, a freqüência de sorotipos invasivos difere da freqüência de 

outras partes do mundo (Laval et al. 2006). Os sorotipos 1 e 5 estão entre os sorotipos 

mais prevalentes que causam infecção invasiva em crianças na América Latina, em 

alguns países Africanos, Israel e Índia. No Brasil o sorotipo 14 tem sido considerado o 

mais comum em crianças com meningites e pneumonia, porém menos freqüente em 

adultos (Brandileone et al. 2003).   

Nos últimos anos, a maior preocupação com infecção pneumocócica é a 

emergência e disseminação global de cepas resistentes a penicilina e resistentes a 

múltiplas drogas, resistência simultânea a três ou mais grupos de antibióticos (Ho et al. 

2004, Dias et al. 2006).  

Pneumococos resistentes à penicilina foram primeiramente relatados no final da 

década de 60 na Papua Nova Guiné e Austrália (Hansman & Bullen 1967), sendo 
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prevalente em praticamente todos os continentes, e também está frequentemente 

associado com resistência a outros agentes antimicrobianos (Mantese 1999, Wolf et al. 

2000, Camargos 2002). Com a rápida progressão de pneumococos não suscetível a 

penicilina, tem sido observado, na última década, que em alguns países a taxa de 

resistência atinge mais de 50% (Sá-Leão et al. 2006).  

A resistência à penicilina está associada com alterações nas proteínas ligadoras 

de penicilina (PBP), que são enzimas catalisadoras da síntese da parede celular. As 

principais PBP são denominadas 1a, 1b, 2a, 2b, 2x e 3, cada uma delas é codificada por 

um determinante genético distinto. A alteração na síntese da PBP no pneumococo é 

mediada por genes cromossomais (Appelbaum 2002, Mantese 1999, Rossi & Andreazzi 

2005). Pneumococos não produzem beta-lactamase e provavelmente obtêm genes de 

resistência, aos beta-lactâmicos, de Streptococcus do grupo viridans como o S. mitis e S. 

oralis; os determinantes propagam-se, então, por meio de transposons de pneumococo 

para pneumococo (Appelbaum 2002). 

Diversos estudos têm mostrado que alguns sorotipos como 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 

19F e 23 são classicamente associados com resistência a antibióticos. Sugerindo uma 

relação entre sorotipo capsular e mudanças nas PBP, induzindo no S. pneumoniae a 

resistência a antibióticos (Fenoll et al.1998, Inostroza et al. 1998, Dicuonzo et al. 2002, 

Brandileone et al. 2006).  

Em contrapartida o sorotipo 1 permanece altamente suscetível aos antibióticos. E 

alguns sorotipos como 3, 18C, 15 e membros do sorogrupo 35 continuam sendo 

suscetíveis aos antibióticos, apesar de serem rotineiramente detectados em estudo de 

portador. Uma vez que na nasofaringe esses sorotipos são expostos à pressão antibiótica 

e ainda a outras espécies comensais com habilidades para passar genes de resistência a 

antibióticos (Hausdorff et al. 2005). Contudo, recentemente, tem sido relatada a 
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emergência de S. pneumoniae invasivo do tipo 35B multidrogas-resistente (Kasahara et 

al. 2005).  

Os sorotipos relacionados com resistência correspondem aos mesmos sorotipos 

de crianças portadoras de pneumococo na idade pré-escolar (Wolf et al. 2000). 

A análise do perfil genético e das características fenotípicas, tais como sorotipo e 

suscetibilidade in vitro aos antimicrobianos, sugere que os pneumococos resistentes 

surgiram em diferentes regiões do mundo, independentemente; todavia a disseminação 

de clones de uma mesma cepa em diferentes continentes tem sido demonstrada, 

conferindo um caráter mundial ao problema (Mantese 1999). 

O efeito mais sério da resistência do pneumococo à penicilina é encontrado na 

meningite devido à pobre penetração de antibióticos no líquor, o que dificulta a 

concentração bactericida necessária para eliminação do microrganismo (Brandileone et 

al. 2006). 

 

1.6 Vacinas pneumocócicas 

 

A primeira vacina pneumocócica polissacarídica foi licenciada nos Estados 

Unidos em 1977 e continha antígenos polissacarídeos capsulares purificados de 14 

sorotipos diferentes. Em 1983, a vacina polissacarídica 23-valente (PPV23) foi 

licenciada e substituiu a vacina 14-valente (CDC 2006).  

A vacina polissacarídica 23-valente contém 23 dos mais de 90 tipos capsulares 

conhecidos, tem sido efetiva na redução de doenças severas na população de adultos 

jovens (Dennehy 2001,). Contudo, é incapaz de ativar resposta imunológica efetiva em 

crianças com menos de dois anos de idade e muitos indivíduos idosos (Briles et al. 

1998, O’Brien & Santosham 2004, Schrag et al. 2000). Antígenos de polissacarídeos 
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apresentam baixa imunogenicidade em crianças com menos de dois anos de idade que é 

um dos grupos de alto risco de infecção pneumocócica (Swiatlo & Ware 2003). Esta 

vacina tem ainda a limitação de não proteger contra doenças não-bacterêmicas ou 

doenças comuns do trato respiratório superior como otite média aguda e sinusite, além 

de não ter efeito no estado portador de pneumococo (Schrag et al. 2000).    

Ao contrário das vacinas de polissacarídeos purificados de primeira geração, as 

vacinas conjugadas produzem resposta T-dependente e resultam no desenvolvimento de 

memória imunológica, protegendo principalmente crianças com menos de dois anos de 

idade (Laval et al. 2003).      

 A vacina pneumocócica conjugada 7-valente foi licenciada nos Estados Unidos 

em 2000. Na formulação desta vacina estão incluídos polissacarídeos capsulares 

purificados de sete sorotipos de S. pneumoniae (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F) 

conjugados a uma variante não-tóxica da toxina diftérica conhecida como CRM197 

(Dennehy 2001, Zimmerman 2001, CDC 2006). Os sorotipos incluídos nesta vacina 

foram os mais comuns relacionados com infecções invasivas nos Estados Unidos e em 

países da Europa (Brandileone et al. 2003, Sheldon et al. 2004, CDC 2006). 

Adicionalmente as vacinas pneumocócicas conjugadas 9-valente (7-valente + sorotipos 

1 e 5) e 11-valente (9-valente + sorotipos 3 e 7F) estão sendo desenvolvidas (Ho et al. 

2004). No Brasil a vacina conjugada 7-valente foi licenciada em 2001, mas ainda não 

faz parte da lista do PNI (Programa Nacional de Imunização) (Laval et al. 2003).  

Após a introdução da vacina 7-valente nos Estados Unidos, observou-se um 

declínio de 69% na taxa de doença pneumocócica invasiva entre crianças com menos de 

dois anos de idade, no ano de 2001, quando comparada com os anos de 1998 e 1999 

(O’Brien & Santosham 2004). Também foi observado por Sheldon et al. (2004) que 

desde a introdução da vacina 7-valente, o número de infecção pneumocócica invasiva 
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causada por sorogrupos contidos na vacina, isolados entre oito hospitais pediátricos dos 

Estados Unidos, declinou para >75% em crianças com idade ≤ 24 meses. Este mesmo 

estudo encontrou prevalência aumentada para os sorogrupos 15 e 33, sugerindo que 

possam ser sorogrupos emergentes, substituindo sorogrupos/sorotipos vacinais.  

Brandileone et al. (2004) estimaram que as vacinas conjugadas 7 e 9 valentes 

cobririam respectivamente 58,2% (95% IC: 55,7-0,7%) e 73,0% (95% IC: 70,6-5,2%) 

de crianças brasileiras com infecção pneumocócica invasiva.  

Redução na colonização da nasofaringe dos sorotipos vacinais tem sido 

observada (Dagan et al. 2002), contudo, o impacto desta vacina tem um limite máximo 

esperado, devido à substituição por sorotipos não vacinais (Hollingshead & Briles 2001, 

Dagan et al. 2002, O’Brien & Santosham 2004, Sheldon et al. 2004, Hanage et al. 2004, 

Kronenberg et al 2006).  

O alto custo na produção de vacina conjugada bem como a cobertura restrita a 

alguns sorotipos inviabilizam a implantação destas vacinas, especialmente nos países 

em desenvolvimento. Isto tem incitado pesquisadores a investigar novos antígenos 

pneumocócicos protéicos como componentes de vacinas que poderiam proteger contra 

múltiplos sorotipos e de baixo custo (Pimenta et al. 2006). Entre estes antígenos 

protéicos, a PspA tem sido considerada um antígeno potencial para otimizar uma 

cobertura vacinal (Miyaji et al. 2002, Baril et al. 2004a, Brandileone et al. 2004, 

Pimenta et al. 2006).   

Imunização de humanos com um único fragmento recombinante de PspA 

induziu a produção de anticorpos protetores em camundongos contra diferentes cepas de 

S. pneumoniae (Briles et al. 1996, Briles et al. 2000). Miyaji et al. (2002) construíram 

uma vacina de DNA com diferentes fragmentos de PspA pertencentes aos clados 1, 2, 3 

e 4 e analisaram a reatividade cruzada de anticorpos anti-PspA elicitados assim como 
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sua proteção. Animais imunizados com vacinas de DNA expressando as regiões 

completas N-terminal de fragmentos de PspA foram protegidos somente quando 

desafiados com cepas expressando PspA de mesmo clado. 

 Nabors et al. (2000) realizaram o primeiro ensaio clínico fase I com uma única 

PspA recombinante em humanos. Esta vacina mostrou elicitar anticorpos de 

reatividade-cruzada para moléculas heterólogas de PspA. Reatividade cruzada entre as 

diferentes variantes de PspA foi observada, pois, essas moléculas dividem epítopos 

similares (Nabors et al. 2000, Kolberg et al. 2001). 

O uso de PspA como uma possível vacina alternativa ou como um carreador-

complementar para antígeno polissacarídeo poderá oferecer uma ampla proteção contra 

diferentes isolados de S. pneumoniae ao contrário dos restritos sorotipos capsulares das 

vacinas conjugadas. Em vista do fato, que reatividade cruzada entre famílias de PspA 

parece ser limitado, uma combinação de Família 1 e Família 2 tem sido proposta para 

formulação de vacina. No Brasil uma formulação contendo essas duas famílias de PspA 

poderia apresentar uma cobertura potencial de 94,3% (Brandileone et al. 2004). 

Fortalecendo a hipótese do uso de PspA como vacina, o estudo de Pimenta et al. (2006) 

mostrou não haver diferenças estatisticamente significantes entre a distribuição das 

famílias e clados de PspA de pneumococos isolados de crianças saudáveis e doentes. O 

que proporcionaria uma proteção destas crianças contra o estado de portador bem como 

de infecções invasivas. 

Embora os principais esforços, ainda, estejam sendo direcionados para o 

desenvolvimento de vacinas conjugadas polissacarídicas, as proteínas pneumocócicas 

são imunogênicas e representam alvos estratégicos para o desenvolvimento de novas 

vacinas (Briles et al. 1998). Estudos de tipagem molecular do pneumococo permitem 

relacionar os pneumococos colonizadores com os isolados invasivos (Klein 1995). 
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Portanto, a caracterização de pneumococos isolados simultanemaente de diferentes 

sítios de um mesmo indivíduo permite estabeler estratégias preventivas contra este 

patógeno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos            

_________________________________________________________
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• Geral 

 

o Isolar Streptococcus pneumoniae concomitantemente de líquor, sangue 

e/ou nasofaringe de crianças com meningites pneumocócicas. 

 

• Específicos 

 

o Caracterizar os Streptococcus pneumoniae isolados simultaneamente de 

líquor, sangue e/ou nasofaringe de crianças com meningites 

pneumocócicas;  

o Determinar o perfil de suscetibilidade dos pneumococos isolados; 

o Sorotipar os pneumococos isolados; 

o Caracterizar a proteína A de superfície (PspA) dos Streptococcus 

pneumoniae.  
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3. Material e Métodos                  _________   

___________________________________
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3.1 Localização do estudo e população 

 

A coleta dos espécimes clínicos (sangue, líquor e amostras da nasofaringe) foi 

realizada na cidade de Goiânia no período de maio de 2000 a agosto de 2001 e integra o 

componente de meningites bacterianas do Projeto Multicêntrico de Vigilância do 

Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae, desenvolvido no município de 

Goiânia (Andrade 2002). 

Este estudo foi primeiramente aprovado pelo comitê de Ética e após a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, foram coletadas 

amostras de líquor, sangue e nasofaringe de crianças menores de cinco anos de idade, 

com suspeita de meningite, admitidas em seis Hospitais de Goiânia: Hospital de 
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Doenças Tropicais, Hospital Materno Infantil, Hospital da Criança, Hospital Infantil de 

Campinas, Instituto Goiano de Pediatria e Pronto Socorro Infantil de Goiânia.  

 

3.2 Definição de caso de meningite 

 

 Meningite bacteriana aguda foi diagnosticada segundo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde do Brasil (World Health 

Organization 1999, Ministério da Saúde 1999). Caso confirmado foi definido pelo 

isolamento dos microrganismos ou detecção de antígeno (aglutinação em látex) em 

líquor ou sangue. Nos casos suspeitos de meningites, em que não houve detecção do 

agente especifico, mas o líquor apresentava-se turvo com valor de proteína aumentado ≥ 

100 mg/dl ou valor de glicose baixo ≤ 40 mg/dl ou leucócitos ≥ 100 células/mm3 com ≥ 

80% de neutrófilos, foi definido como meningite bacteriana inespecífica.               

 

3.3 Coleta de swabs e isolamento de S. pneumoniae 

 

A coleta de swabs de nasofaringe foi realizada segundo normas da OMS. Após 

obtenção da amostra os swabs foram inoculados no meio modificado de Stuart para 

transporte (Medical Wire & Equipament Corsham, UK.) e enviados imediatamente ao 

Laboratório de Bacteriologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás/IPTSP-UFG. A coleta foi realizada mantendo a criança 

em posição cômoda e adequada com extensão da cabeça. O transwab ultrafino e 

flexível, esterilizado, foi introduzido na narina da criança, até aproximadamente 2/3 da 

distância do nariz ao lobo da orelha, na direção horizontal. Ao encontrar resistência na 

parede posterior da nasofaringe, movimentos giratórios lentos foram realizados com o 
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transwab, e posteriormente removido e introduzido no tubo contendo o meio para 

transporte. 

No laboratório os swabs foram semeadas em base para ágar sangue (Difco) 

contendo 5,0% de sangue de carneiro e 5µg/mL de gentamicina (Sigma), que é seletivo 

para o isolamento de S. pneumoniae. As placas de ágar sangue gentamicina (ASG) 

foram incubadas em microaerofilia, à temperatura de 37°C por 24 a 48 horas. As 

colônias α-hemolíticas com morfologia sugestiva de S. pneumoniae foram submetidas à 

coloração de Gram. Após observação foram semeadas em ágar chocolate suplementado 

com 10,0% de sangue de cavalo e incubadas novamente a 37°C por 24 horas em 

microaerofilia.  

  

3.4 Coleta de líquor e sangue  

  

As análises laboratoriais de líquor, obtido por punção lombar, e sangue seguiram 

as recomendações da OMS e foram realizadas no Laboratório Central de Saúde Pública 

do Estado de Goiás (LACEN). O líquor foi semeado imediatamente em meio de cultura 

ágar chocolate incubado em microaerofilia, com tensão de CO2 de 5 a 10% obtida com 

chama de vela, a 37oC por 48 horas e gotejado em lâminas de vidro para bacterioscopia. 

A amostra foi dividida em duas alíquotas, sendo uma delas utilizada para exames 

citoquímicos. Nos casos de cultura negativa, o líquor foi submetido à pesquisa de 

antígenos pela aglutinação do látex (BioMèrieux). O sangue foi coletado, 

assepticamente, em volume de 1 a 3 mL e inoculado em 3 mL de caldo BHI (Brain 

Heart Infusion) com anticoagulante SPS (polianetol sulfonato de sódio) e incubado à 

37oC por cinco dias com repiques diários em placas de ágar chocolate, as quais foram 

incubadas em microaerofilia a 37oC por 48 horas.  
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3.5 Identificação fenotípica  

 

 As colônias sugestivas de S. pneumoniae, oriundas dos três materiais, após 

observação das características morfotintoriais obtidas pela coloração de Gram 

(diplococos Gram-positivos, arranjados aos pares e eventualmente em cadeias curtas), 

foram identificadas pelo teste da optoquina (etil-hidrocupreína hidroclorídrica – Cecon), 

com halo de inibição ≥ 14 mm, que permitiu uma identificação presuntiva, com 

sensibilidade maior que 95,0% e pela prova de solubilidade em bile (Koneman et al. 

2001). 

 

 3.5.1 Teste da optoquina 

 

 A optoquina é um derivado de quinina e inibe de forma seletiva o crescimento 

de S. pneumoniae em concentrações muito baixas, 5µg/mL ou menores (Koneman et al. 

2001). 

 As colônias alfa-hemolíticas foram inoculadas em salina esterilizada, a turbidez 

foi ajustada para escala 0,5 de McFarland e após este procedimento, com auxílio de um 

swab esterilizado, o inóculo foi semeado em placa de ágar Mueller Hinton com 5% de 

sangue de carneiro. Colocava-se o disco de optoquina de 5µg (diâmetro de 6 mm) sobre 

a semeadura, fazendo uma leve pressão sobre o disco e incubava-se a placa a 37oC por 

18 a 24 horas com tensão de CO2 de 5 a 10%. Halo de inibição de 14 mm ou mais ao 

redor do disco pôde ser considerado sensível e forneceu uma identificação presuntiva de 

S. pneumoniae, porém todos foram confirmados pelo teste da solubilidade em bile, 

devido ao fato de algumas cepas apresentarem halos duvidosos entre 6 e 14 mm. E 

também para excluir outros Streptococcus alfa-hemolíticos que podem apresentar halos 

de inibição intermediários à optoquina.     
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3.5.2 Teste da bile solubilidade 

 

 Sais biliares, como o desoxicolato de sódio 10%, têm a capacidade de lisar, de 

forma seletiva, células de S. pneumoniae, quando adicionados à suspensão bacteriana 

em fase logarítimica acelerando a reação lítica natural observada em cultivo de 

pneumococos (Koneman et al. 2001). 

 O teste foi realizado em tubo com solução fisiológica. A suspensão bacteriana 

foi preparada a partir de colônias obtidas de culturas puras e ajustada à escala 1,0 de 

McFarland. Transferiu-se 0,5 mL da suspensão bacteriana para 2 tubos, um marcado 

com T “teste” e outro com C “controle”. No tubo T adicionou-se 0,5 mL de solução de 

desoxicolato de sódio e no tubo C 0,5 mL de solução fisiológica. Os tubos foram 

suavemente agitados e colocados em estufa a 37oC por 2 horas. Tubos “testes“ quando 

positivos apresentavam clarificação visível comparados aos seus respectivos tubos 

“controles”.              

 

 

 

 

3.6 Teste de suscetibilidade a oxacilina (Teste de triagem de sensibilidade a 

Penicilina) 

 

 A sensibilidade à penicilina foi avaliada pelo método de difusão em disco 

conforme padronização do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute 2005).  

 As colônias foram selecionadas de placas de ágar sangue, de cultura pura, com 

crescimento de 18 – 24 horas. O inóculo e semeadura foram realizados conforme teste 

da optoquina. O disco de oxacilina de 1 µg foi colocado sobre a superfície da placa de 
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Mueller Hinton sangue, fazendo-se uma leva pressão para adesão ao ágar,  com auxílio 

de uma pinça esterilizada. 

 Isolados de pneumococos com diâmetro de halo de oxacilina ≥ 20 mm foram 

considerados sensíveis à penicilina. Aqueles que apresentaram zona de inibição ≤ 19 

mm (indicação de resistência), foram determinadas as MIC (Concentração Inibitória 

Mínima) à penicilina pelo Etest. 

 

3.7 Sorotipagem 

 

A identificação sorológica foi realizada em colaboração com o Instituto Adolfo 

Lutz (IAL) baseada na reação de Quellung, com antisoro específico produzido pelo 

Statens Seruminstitut (Copenhagen, Dinamarca), de acordo com as recomendações do 

fabricante. Os antisoros ultilizados incluíram 90 a 95,0% dos sorotipos mais freqüentes 

em infecções em crianças. Os pneumococos foram submetidos inicialmente a um “pool” 

de nove sorotipos polivalentes de A a I, sendo que cada um dos 83 tipos resultam em 

reação capsular com um destes “pools”. Em virtude do resultado da aglutinação as cepas 

eram submetidas a outros antisoros para a determinação de grupos e tipos.  

 

 

3.8 Identificação de famílias de PspA  

  

 A tipagem da PspA foi investigada, no Institituto Butantan,  pela técnica da 

PCR (Reação da polimerase em cadeia). A suspensão de DNA de isolados de 

pneumococos foi preparada transferindo-se colônias de cultura de 24 horas de placa de 

ágar sangue para 200µL de meio líquido de Todd-Hewitt contendo 0,5% de extrato de 

leveduras. Essa suspensão foi estocada a -20oC até o teste. DNA de cepa padrão RX1 

(Clado 1) e BG11703 (Clado 4) foram usados como controle para Família 1 e Família 2, 
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respectivamente, em cada grupo de reações de PCR. A PCR foi realizada empregando 

iniciadores específicos sintetizados baseados na seqüência de DNA publicada para 

Família 1 de PspA [LSM12 

(5'CCGGATCCAGCGTCGCTATCTTAGGGGCTGGTT'3) e SKH63 (5'TTTCTGGCT  

CATCTAACTGCTTTC'3)]; e para Família 2 [(LSM12)  e SKH52 

(5'TGGGGGTGGAGTTTCTTCTTCATCT'3)] (Vela Coral et al. 2001). O volume do 

mix da reação da PCR foi 25 µL contendo o tampão da reação de PCR, 3,5 mM MgCl2, 

200 µM deoxirribonucleotídeos, 50 pmol de cada primer e 1 U de Taq polimerase 

(Invitrogen). Um volume de 2 µL da suspensão de DNA foi usada. O DNA foi 

amplificado de acordo com as seguintes condições: desnaturado por aquecimento a 94ºC 

(10 min) e amplificado durante 30 ciclos a 94ºC (1 min), 62ºC (1 min), 72ºC (3 min) e, 

seguido por alongamento de 72ºC (7 min). 

  Os produtos da PCR foram analisados pela eletroforese (Gibco BRL) em gel de 

agarose a 1% contendo brometo de etídio (Sigma) por 1,0 h a 120 V e fotografados sob 

luz ultravioleta em um transluminador. Sendo a leitura realizada, comparando o 

tamanho de cada produto da PCR com aquele encontrado no padrão de DNA controle 

para Família 1 (900 Kpb) e Família 2 (1100 Kpb), e com o marcador ladder de 100 Kb. 

  Uma segunda PCR foi realizada para a caracterização dos clados empregando 

os iniciadores de oligonucleotídeos LSM12 e SKH2 

(5'GCAAGCTTATGATATAGAAA TTTGTAAC'3) (Hollingshead et al. 2000). Os 

produtos da PCR foram purificados e utilizados para seqüenciamento direto com o 

primer SKH2. O seqüenciamento automatizado foi realizado no ABI seqüenciador (PE 

Applied Biosystems). A Análise das seqüências foi realizada pelo BLAST software 

(www.ncbi.nlm.nhi.gov/blast).  
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3.9 Análise de dados  

 

Os dados foram codificados, tabulados e analisados e os gráficos e tabelas foram 

processados no Microsoft Office Word 2003. 
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 Os resultados, discussão e conclusões estão apresentados na forma de artigo 

científico. 
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RESUMO   

 

INTRODUÇÃO: A infecção causada por Streptococcus pneumoniae é uma das 

principais causas de mortalidade em crianças. A proteína pneumocócica A de superfície 

(PspA) tem sido proposta como candidata vacinal contra S. pneumoniae por promover 

uma cobertura independente dos sorotipos. O estudo teve como objetivo investigar a 

suscetibilidade, sorotipos capsulares e seqüência de PspA de pneumococos isolados 

simultaneamente de nasofaringe (NF), sangue e líquor (LCR) de crianças com suspeita 

de meningites pneumocócicas. MÉTODOS: Swab de nasofaringe, sangue e líquor foram 

coletados de crianças quando da admissão, em seis hospitais de Goiânia. As amostras 

foram processadas de acordo com protocolos de referência. Os pneumococos isolados 

foram identificados pelo teste da solubilidade em bile e suscetibilidade a optoquina. A 

resistência à penicilina foi determinada pelos métodos de difusão em disco e Etest. A 

sorotipagem realizada pela reação de Quellung e a PspA tipada pela reação em cadeia 

da polimerase e sequenciamento. RESULTADOS: Catorze S. pneumoniae foram 

isolados concomitantemente dos três sítios (LCR, NF e/ou sangue). A taxa de 

isolamento simultâneo foi de 28,57%. Dois pneumococos, (14,28%), apresentaram 

resistência à penicilina. O sorotipo 6B foi o mais prevalente (35,71%). A PspA foi 

caracterizada em Família 1 (57,14%) e Família 2 (42,86%). CONCLUSÃO: O presente 

estudo confirma que isolados da nasofaringe podem predizer doença invasiva. Em 

adição, a PspA foi tipada em Família 1 e Família  2 tanto nos pneumococos 
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colonizadores bem como causando doença invasiva, independente de suscetibilidade a 

penicilina e sorotipos. 

   

PALAVRAS CHAVES: Streptococcus pneumoniae, Proteína pneumocócica A de 

superfície, nasofaringe, sangue e líquor, crianças, meningites.    

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Infection caused by Streptococcus pneumoniae is one of the main 

causes of mortality in children. Pneumococcal surface protein A (PspA) has been 

proposed as a vaccine component against S. pneumoniae and could provide greater 

vaccine coverage than conjugate vaccine with capsular polysaccharides. This study 

aimed to investigate the susceptibility, serotypes and sequence of PspA of isolated 

pneumococci simultaneously from nasopharynx (NP), blood and cerebrospinal fluid 

(CSF) of children with suspect pneumococcal meningitis. METHODS: Swab of 

nasopharynx, blood and cerebrospinal fluid were collected of children when admission, 

in six hospital of Goiânia. The samples were processed in accordance with reference 

protocols. The isolated pneumococci were identified by the bile solubility test and 

optochin sensitivity. The resistance to penicillin was determined by the methods of disk 

diffusion and Etest. The serotypes were determinated by Quellung reaction and the 

PspA typed by polymerase chain reaction and sequencing. RESULTS: Fourteen S. 

pneumoniae were isolated concomitantly from the three samples (CSF, blood, NP). The 

rate of simultaneous isolation was 28.57%. Two (14.28%) pneumococci were resistant 

penicillin. Serotype 6B was the most prevalent (35.71%). The PspA was characterized 

as Family 1 (57.14%) and Family 2 (42.86%). CONCLUSION: The present study 

confirms that isolated of nasopharynx can predict invasive infection. In addition, the 

 75 
 



  

PspA was typed in Family 1 and Family 2 in such a way in the carriers as causing 

invasive disease, independent of susceptibility to penicillin and serotypes.  

KEYWORDS:  Streptococcus pneumoniae, Pneumococcal surface protein A, 

nasopharynx, blood and cerebrospinal fluid, children, meningitis.   

INTRODUÇÃO  

 

Streptococcus pneumoniae é um dos agentes etiológicos mais importantes que 

causam meningite bacteriana em humanos (40). A meningite pneumocócia é 

frequentemente associada com morte e seqüelas graves na infância (6). No Brasil, desde 

a introdução da vacina Hib em 1999, o pneumococo é considerado como a segunda 

causa mais importante de meningite bacteriana na infância, precedido apenas por N. 

meningitidis (2). Nos países desenvolvidos o S. pneumoniae tem sido reconhecido como 

a principal causa de meningite bacteriana (13, 27).  

S. pneumoniae é um patógeno respiratório que coloniza assintomaticamente a 

nasofaringe de humanos. Embora a alta associação de mortalidade e morbidade com 

pneumococos, eles são considerados patógenos facultativos, onde a colonização é a 

regra e a doença é a exceção (39). No entanto, colonização é um pré-requisito para 

infecção clínica (20, 31). A translocação do microrganismo por aspiração ou penetração 

de mucosa resulta em bacteremia ou sepse ou em ambas e daí pode disseminar para 

várias partes do corpo podendo causar meningites e artrites (35). Andrade et al. (2) 

mostraram pneumococos com perfis idênticos de DNA isolados concomitantemente de 

nasofaringe e líquor de dois pacientes com meningite, ilustrando a disseminação da 

bactéria da NF para o líquor.  
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Atualmente, a prevenção de infecções pneumocócicas é realizada pela 

imunização com vacinas que contêm polissacarídeos dos sorotipos mais comuns que 

causam doença invasiva (19, 41). Vacinas pneumocócicas conjugadas compostas por 7 

a 11 polissacarídeos ligados a proteínas carreadoras, foram recentemente licenciadas 

(45). No Brasil a vacina conjugada 7-valente foi licenciada em 2001, mas ainda não faz 

parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) (25). Brandileone et al. (9) estimaram 

que as vacinas pneumocócicas conjugadas 7 e 9 valentes cobririam respectivamente 

58,2% (95% IC: 55,7-0,7%) e 73,0% (95% IC: 70,6-5,2%) de crianças brasileiras com 

infecção pneumocócica invasiva. Entretanto algumas desvantagens como o alto custo na 

produção de vacinas conjugadas, bem como a cobertura restrita a alguns sorotipos 

inviabilizam a implantação destas vacinas, especialmente nos países em 

desenvolvimento. Isto tem incentivado pesquisadores a investigar antígenos 

pneumocócicos protéicos como componentes de vacinas que poderiam proteger contra 

múltiplos sorotipos (5, 29, 37).  

Entre as proteínas pneumocócicas identificadas como potenciais antígenos 

vacinais, a proteína pneumocócica A de superfície (PspA) e a proteína pneumocócica A 

de aderência (PsaA) são candidatas promissoras a vacinas (22, 29, 33). PspA tem 

variabilidade antigênica e estrutural entre diferentes cepas com tamanhos de 60 a 100 

kDa, inibe a ativação de complemento e está presente em todas as cepas clinicamente 

importantes (15, 43). Imunização passiva com anticorpos anti-PspA ou imunização ativa 

com purificado de PspA tem apresentado proteção em camundongos contra infecção 

pneumocócica por diferentes sorotipos (28, 42).  

Hollingshead et al. (21) propuseram uma classificação para PspA baseada na 

divergência da seqüência de aminoácidos localizados antes da região rica em prolinha, 

aproximadamente 100 aminoácidos designados região de definição do clado (RCD) que 
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contêm epítopos de proteção cruzada. Essa classificação divide a PspA dentro de 3 

famílias: Família 1, composta pelos clados 1 e 2; Família 2, clados 3, 4 e 5; e Família 3, 

raramente isolada, compreendendo o clado 6. Seqüência de DNA do gene da pspA de 

diferentes isolados tem demonstrado uma estrutura mosaica complexa. PspA de mesmo 

clado possuem uma similaridade de maior ou igual a 90% dos aminoácidos. Estas 

famílias de PspA e clado podem ser identificas por antisoro policlonal anti-PspA (34) e 

por primers específicos de família de  PspA na reação da polimerase em cadeia (44).  

Imunização de humanos com um único fragmento recombinante de PspA 

induziu a produção de anticorpos protetores em camundongos contra diferentes cepas de 

S. pneumoniae (11,12). Miyaji et al. (30) construíram uma vacina de DNA com 

diferentes fragmentos de PspA pertencentes aos clados 1, 2, 3 e 4 e analisaram a 

reatividade cruzada dos anticorpos anti-PspA elicitados, assim como sua proteção. 

Animais imunizados com vacinas de DNA expressando regiões N-terminal completas 

de fragmentos de PspA foram protegidos somente quando desafiados com cepas 

expressando PspA de mesmo clado. 

 Nabors et al. (34) realizaram o primeiro ensaio clínico fase I com uma única 

PspA recombinante em humanos. Esta vacina mostrou elicitar anticorpos com 

reatividade-cruzada para moléculas heterólogas de PspA. Reatividade cruzada entre as 

diferentes variantes de PspA foi observada, pois, essas moléculas apresentam epítopos 

similares (23, 34). 

Pimenta et al. (37) analisaram cepas de pneumococos isoladas da nasofaringe de 

crianças, com menos de cinco anos de idade, saudáveis e com infecção do trato 

respiratório, pneumonia ou meningite e mostraram não haver diferenças estatisticamente 

significantes entre famílias e clados de PspA em crianças saudáveis e doentes. 
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Fortalecendo a hipótese que o uso de PspA como vacina pode proteger crianças contra o 

estado de portador bem como de infecções invasivas. 

Para avaliar a conveniência do uso da PspA como vacina é importante identificar 

a prevalência da família e diversidade genética do clado entre S.  pneumoniae isolados 

de doença invasiva e portador. Neste estudo foi investigado a suscetibilidade, sorotipos 

e seqüência de PspA de pneumococos isolados simultaneamente de nasofaringe, sangue 

e líquor de crianças com meningites pneumocócicas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Localização do estudo e população 

A coleta dos espécimes clínicos (sangue, líquor e amostras da nasofaringe) foi 

realizada na cidade de Goiânia no período de maio de 2000 a agosto de 2001 e integra o 

componente de meningites bacterianas do Projeto Multicêntrico de Vigilância do 

Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae, desenvolvido no município de 

Goiânia (1).  

Este estudo foi primeiramente aprovado pelo comitê de Ética e após a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, foram coletadas 

amostras de de líquor, sangue e nasofaringe de crianças menores de cinco anos de idade, 

com suspeita de meningite, admitidas em seis Hospitais de Goiânia: Hospital de 

Doenças Tropicais, Hospital Materno Infantil, Hospital da Criança, Hospital Infantil de 

Campinas, Instituto Goiano de Pediatria e Pronto Socorro Infantil de Goiânia.  

 

Isolamento e tipagem bacteriana 
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            Culturas de líquor, sangue e nasofaringe foram realizadas de acordo com 

procedimentos padrão e diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde) (46). Os 

pneumococos foram identificados pelas características típicas das colônias, alfa-

hemólise, suscetibilidade a optoquina e solubilidade em bile. Os testes de 

suscetibilidade, para penicilina, foram feitos pelos métodos de difusão em disco e Etest 

(14).  

 Os pneumococos isolados foram sorotipados pela reação de Quellung com 

antisoro específico produzido pelo Statens Seruminstitut (Copenhagen, Dinamarca), de 

acordo com as recomendações do fabricante. Os testes foram realizados no Instituto 

Adolfo Lutz, Centro de referência para S. pneumoniae localizado em São Paulo, Brasil. 

Tipagem de PspA foi investigada no Instituto Butantan também localizado em São 

Paulo, Brasil. 

  

Identificação de famílias de PspA   

 A tipagem da PspA foi investigada, no Institituto Butantan,  pela técnica da 

PCR (Reação da polimerase em cadeia). A suspensão de DNA de isolados de 

pneumococos foi preparada transferindo-se colônias de cultura de 24 horas de placa de 

ágar sangue para 200µL de meio líquido de Todd-Hewitt contendo 0,5% de extrato de 

leveduras. Essa suspensão era estocada a -20oC até o teste. DNA de cepa padrão RX1 

(Clado 1) e BG11703 (Clado 4) foram usados como controle para Família 1 e Família 2, 

respectivamente, em cada grupo de reações de PCR. A PCR foi realizada empregando 

iniciadores específicos sintetizados baseados na seqüência de DNA publicada para 

Família 1 de PspA [LSM12 (5'CCGGATCCAGCGTCGCTATCTTAGGGGCTG 

GTT'3) e  SKH63 (5'TTTCTGGCTCATCTAACTGCTTTC'3)]; e para Família 2 

[(LSM12)  e SKH52 (5'TGGGGGTGGAGTTTCTTCTTCATCT'3)] (44). O volume do 
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mix da reação da PCR foi 25 µL contendo o tampão da reação de PCR, 3,5 mM MgCl2, 

200 µM deoxirribonucleotídeos, 50 pmol de cada primer e 1 U de Taq polimerase 

(Invitrogen). Um volume de 2 µL da suspensão de DNA foi usada. O DNA foi 

amplificado de acordo com as seguintes condições: desnaturado por aquecimento a 94ºC 

(10 min) e amplificado durante 30 ciclos a 94ºC (1 min), 62ºC (1 min), 72ºC (3 min) e, 

seguido por alongamento de 72ºC (7 min). 

  Os produtos da PCR foram analisados pela eletroforese (Gibco BRL) em gel de 

agarose a 1% contendo brometo de etídio (Sigma) por 1,0 h a 120 V e fotografados sob 

luz ultravioleta em um transluminador. Sendo a leitura realizada, comparando o 

tamanho de cada produto da PCR com aquele encontrado no padrão de DNA controle 

para Família 1 (900 Kpb) e Família 2 (1100 Kpb), e com o marcador ladder de 100 Kb. 

  Uma segunda PCR foi realizada para a caracterização dos clados empregando 

os iniciadores de oligonucleotídeos LSM12 e SKH2 

(5'GCAAGCTTATGATATAGAAA TTTGTAAC'3) (21). Os produtos da PCR foram 

purificados e utilizados para seqüenciamento direto com o primer SKH2. O 

seqüenciamento automatizado foi realizado no ABI seqüenciador (PE Applied 

Biosystems). A Análise das seqüências foi realizada pelo BLAST software 

(www.ncbi.nlm.nhi.gov/blast).  
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RESULTADOS 

 

 No período do estudo, ou seja, de maio de 2000 a agosto de 2001, foram 

caracterizados 21 casos de meningite pneumocócica.  Dentre estes 21 casos, um total de 

14 S. pneumoniae foi isolado simultaneamente de líquor, sangue e/ou nasofaringe de 

seis crianças, todas do sexo masculino, sendo que apenas uma apresentava idade 

superior a 2 anos. A média de idade foi de 15,8 meses (Tabela 1).   

Os 14 pneumococos foram os analisados no presente estudo.  De acordo com o 

sítio de isolamento, a bactéria foi isolada dos três sítios em dois casos (1 e 2); de líquor 

e nasofaringe nos casos 3 e 5; e de líquor e sangue nos casos 4 e 6 (Tabela 2). 

Resistência intermediária a penicilina, MIC de 0,125 µg/mL, foi observada em 

dois (14,28%) pneumococos, isolados do líquor e sangue de uma mesma criança. Os 14 

S. pneumoniae isolados pertenciam a cinco sorotipos (6B, 9V, 14, 23B e 23F). O 

sorotipo 6B foi o mais prevalente correspondendo a 35,72% seguido pelos sorotipos 14 

(28,57%) e 9V (21,43%) (Figura 1).  
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Oito isolados de S. pneumoniae foram caracterizados como Família 1 (57,14%) 

de PspA, todos pertencentes ao clado 1. Os outros seis pneumococos foram 

caracterizados como Família 2 (42,86%), cinco foram caracterizados como clado 3 e 

apenas um como clado 5 (Tabela 2).    

Em cinco crianças os pneumococos isolados concomitantemente dos diferentes 

sítios apresentaram concordância no pefil de suscetibilidade a penicilina, sorotipos 

capsulares, distribuição de famílias e clados de PspA. No entanto, em uma criança 

foram isolados S. pneumoniae com o mesmo sorogrupo 23, porém com sorotipos 

diferentes (23F no líquor e 23B no sangue) ambos resistentes à penicilina (Tabela 2). 

Observou-se também uma divergência na família e clado da PspA destes isolados, ou 

seja, o pneumococo sorotipo 23F foi tipado na Família 1 (clado 1) e o do sorotipo 23B  

(Família 2, clado 5).         
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DISCUSSÃO 

 

 Meningite por S. pneumoniae representa um importante fator de morbidade e 

mortalidade (40) com uma incidência anual estimada em 3,5 casos por 100.000 crianças 

menores de cinco anos de idade, com taxa de mortalidade de 34,8% (2). A colonização 

da nasofaringe pelo pneumococo precede a doença invasiva (18).      

 No período do estudo, o S. pneumoniae foi o principal agente bacteriano 

associado a meningite (26,9%) representando um total de 21 casos. Esse aumento da 

prevalência de casos de meningite pneumocócica tem sido observado após a introdução 

da vacina conjugada para o Haemophilus influenzae b (Hib) (26, 40).  

 Poucos estudos relatam o isolamento concomitante de pneumococos em 

diferentes espécimes de um mesmo paciente (2, 3, 13). Neste estudo a taxa de 

isolamento simultâneo pôde ser considerada elevada, pois em 28,57% (6/21 casos) a 

bactéria pôde ser recuperada em dois ou três sítios, sendo dois triplex (LCR, sangue e 

NF) e quatro duplex (LCR e NF ou sangue). Uma hipótese para esta taxa de isolamento 
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concomitante pode ser justificada pela coleta dos espécimes no momento da admissão 

da criança ao serviço e técnicas adequadas de isolamento (46).   

 O sorotipo mais prevalente foi o 6B, seguido dos sorotipos 14 e 9V, estes três 

sorotipos têm sido associados com doença invasiva, resistência a antibióticos e 

colonização da nasofaringe (10, 24, 26). Em estudo de vigilância no Brasil, Brandileone 

et al. (7) encontraram os tipos 9V e 14 entre os mais prevalentes nos casos de 

meningites pediátricas. O sorotipo 14 tem se mostrado resistente a penicilina em 50% 

ou mais dos isolados invasivos, principalmente isolados de pacientes com meningites, 

em estudos anteriores no Brasil (10, 38). Entretanto todos os pneumococos sorotipo 14 

isolados nesse estudo foram sensíveis à penicilina.        

 O caso 6 foi caracterizado como uma infecção mista por pnemococo, onde a 

bactéria isolada do líquor apresentou um sorotipo não frequentemente isolado (23B) 

causando infecção invasiva, enquanto que o isolado do sangue foi tipado como sorotipo 

23F, que é o segundo mais comumente encontrado em sangue e líquor em estudos 

conduzidos em países industrializados (17) e o sexto sorotipo mais comum em 

meningite pneumocócica em crianças com menos de cinco anos de idade no Brasil (8, 

26, 38) e também o sexto sorotipo isolado da nasofaringe de crianças no Brasil (26).  

Entre os isolados de pneumococos da presente investigação a PspA foi 

classificada dentro das duas famílias mais importantes, com distribuição semelhante 

entre as mesmas, Família 1 (57,14%)  e Família 2 (42,86%). Esses resultados foram 

similares àqueles encontradas em estudos prévios no Brasil, Estados Unidos, Itália e 

Argentina (5, 9, 16, 32). Entretanto, no estudo de Payne et al. (36) a prevalência 

encontrada para Família 1 e 2 de PspA foi a mesma (48,6%), igualmente observado nos 

relatos recentes de Heeg et al. (19) que encontraram uma distribuição também eqüitativa 

de Família 1 e 2 de PspA (50%). 
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Em contrapartida uma proporção maior de PspA da Família 1 (62,5%) quando 

comparadas com Família 2 foi descrita por Hollingshead et al. (21), e Vela Coral et al. 

(44). Todavia outros estudos divergindo dos nossos resultados, mostraram um 

predomínio da PspA Família 2 (4, 40).  

Alguns autores demonstraram uma possível associação da PspA de Família 2 

com resistência a penicilina (5, 9, 16). No entanto, os dois pneumococos resistentes à 

penicilina detectados neste estudo pertenciam um a Família 1 e o outro a Família 2. 

Pimenta et al. (37) também não observaram uma correlação da PspA da Família 2 com a 

resistência à penicilina, mas sim um predomínio de pneumococos resistentes, isolados 

da nasofaringe, na Família 1, clado 2. 

Uma das limitações deste estudo foi o número reduzido de pneumococos 

analisados, devido à dificuldade de se obter o isolamento concomitante da bactéria, em 

diferentes espécimes, de um mesmo indivíduo.  

No presente estudo confirmou que isolados da nasofaringe, embora na maioria 

das vezes colonizando assintomaticamente, podem predizer doença invasiva, uma vez 

que a colonização é o primeiro passo na rota do pneumococo em direção a doença 

invasiva, como meningites. Em adição, a PspA foi tipada em Família 1 (clado 1) e a 

Família  2 (clados 3 e 5) tanto nos pneumococos colonizadores bem como causando 

doença invasiva, independente de suscetibilidade a penicilina e sorotipos.  

Contudo, para que a PspA, uma promissora candidata vacinal, seja 

implementada nas estratégias vacinais, mais estudos envolvendo um número maior de 

crianças, com o intuito de monitorar Famílias de PspA e de analisar o impacto protetor 

desta proteína, serão necessários.    
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CONCLUSÕES 

 

• Streptococcus pneumoniae foi isolado concomitantemente de líquor, sangue e/ou 

nasofaringe de crianças com meningites pneumocócicas em 28,57% dos casos; 

 

• De 14 pneumococos analisados, 14,28% foram resistentes à penicilina; 

 

• Os sorotipos encontrados foram 6B, 9V, 14, 23B e 23F, sendo o sorotipo 6B o 

mais prevalente; 

 

• A PspA foi caracterizada em proporções comparáveis em Família 1 (57,14%) e 

Família 2 (42,86%). 
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Tabela 1: Idade e gênero dos casos com isolamento simultâneo de S. pneumoniae no 

líquor, sangue e nasofaringe. 

  Caso  Gênero Idade (meses) 
1 Masculino 58 
   
2 Masculino 5 
   
3 Masculino 4 
   
4 Masculino 10 
   
5 Masculino 8 
   
6 Masculino 10 
   

 

 

Tabela 2 – Distribuição do perfil de suscetibilidade, sorotipos capsulares, famílias e 

clados de PspA de S. pneumoniae isolados de líquor, sangue e nasofaringe. 

  Caso  Sítio de isolamento do
S. pneumoniae 

Suscetibilidade 
a penicilina  

Sorotipos 
capsulares 

Família 
de PspA  

Clado 

1 LCR S 9V 2 3 
 Sangue S 9V 2 3 
 NF S 9V 2 3 
      
2 LCR S 6B 1 1 
 Sangue S 6B 1 1 
 NF S 6B 1 1 
      
3 LCR S 14 2 3 
 NF S 14 2 3 
      
4 LCR S 14 1 1 
 Sangue S 14 1 1 
      
5 LCR S 6B 1 1 
 NF S 6B 1 1 
      
6 LCR R 23F 1 1 
 Sangue R 23B 2 5 

LCR: líquor céfalo raquidiano; NF: nasofaringe; S: suscetibilidade; R: não suscetível. 
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Figura 1 – Freqüência de sorotipos capsulares de S. pneumoniae isolados de líquor, 

sangue e nasofaringe. 
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