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 ❚ RESUMO
Objetivo: Demonstrar o impacto das vacinas pneumocócicas conjugadas no estado de portador 
de Streptococcus pneumoniae em crianças menores de 5 anos na América Latina e no Caribe. 
Métodos: Foi realizada revisão sistemática da literatura sobre os efeitos diretos e indiretos da 
vacina pneumocócica no estado de portador em crianças menores de 5 anos, após a implantação 
da vacina nos calendários de imunização infantil. A partir de dados da PubMed® e da Biblioteca 
Virtual da Saúde, foram selecionados estudos de portador em crianças menores de 5 anos, 
com dados coletados após implementação da vacina de 2008 a 2018, na América Latina e no 
Caribe. Resultados: Dos 1.396 artigos identificados, 738 foram selecionados mediante leitura 
de títulos e resumos. Após a extração dos duplicados, 31 foram elegíveis para leitura do texto 
completo, restando 6 artigos para análise. Todos os estudos selecionados eram observacionais 
e indicavam diminuição do portador e tipos vacinais, e aumento da circulação de sorotipos não 
vacinais, como 6A, 19A, 35B, 21 e 38. Não foi observada alteração na resistência antimicrobiana 
após a introdução da vacina. Conclusão: Detectou-se redução no estado de portador, dos tipos 
vacinais e não vacinais. O monitoramento contínuo do efeito das vacinas pneumocócicas é 
fundamental, para demonstrar o impacto do estado de portador e, consequentemente, da 
doença pneumocócica invasiva, permitindo o melhor direcionamento nas ações em saúde para 
os países que incluíram a vacina no calendário de imunização.
Nosso protocolo de estudo foi registrado no PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/prospero) sob o 
número CRD42018096719.

Descritores: Vacinas; Streptococcus pneumoniae; Portador sadio; Criança; América Latina

 ❚ ABSTRACT
Objective: To demonstrate the impact of pneumococcal conjugate vaccine in Streptococcus 
pneumoniae carriage status in children younger than 5 years in Latin America and the Caribbean. 
Methods: A systematic literature review was carried out on the direct and indirect effects of 
pneumococcal vaccine in the carriage status, after implementation in childhood immunization 
programs. Studies carried out in children younger than 5 years were selected from the PubMed®  
and Virtual Health Library databases, and data collected after implementation of pneumococcal 
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vaccine in Latin America and the Caribbean, between 2008 and 2018. 
Results: From 1,396 articles identified, 738 were selected based 
on titles and abstracts. After duplicate removal, 31 studies were 
eligible for full-text reading, resulting in 6 publications for analysis. 
All selected publications were observational studies and indicated a 
decrease in the carriage and vaccine types, and an increase in the 
circulation of non-vaccine serotypes, such as 6A, 19A, 35B, 21 and 
38. We did not identify changes in the antimicrobial resistance after 
vaccine implementation. Conclusion: A decrease in the carriage 
status of vaccine types and non-vaccine types was detected. 
The continuous monitoring of pneumococcal vaccine effect is 
fundamental to demonstrate the impact of the carriage status and, 
consequently, of invasive pneumococcal disease, allowing better 
targeting approaches in countries that included pneumococcal 
vaccine in their immunization programs.
Our study protocol was registered in PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/ 
prospero) under number CRD42018096719.

Keywords: Vaccines; Streptococcus pneumoniae; Carrier state; 
Child; Latin America

 ❚ INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza 
as enfermidades respiratórias, notadamente as pneu
mocócicas, como as principais causas de morbidade e 
mortalidade na infância.(1,2) A vacina pneumocócica con
jugada (VPC) é um avanço notável para a saúde pública, 
sendo o principal método de prevenção contra doen
ças pneumocócicas em populações vulneráveis, como 
crianças abaixo de 5 anos de idade.(2)

A OMS sugere que os países em desenvolvimento 
sejam priorizados em um esforço para reduzir a taxa de 
mortalidade de crianças menores de 5 anos, pois essa 
população é frequentemente imunocomprometida e 
desnutrida. Além disso, esses indivíduos são de família 
de baixa renda, têm várias comorbidades e, geralmente, 
vivem em condições precárias. Esses fatores indicam 
que o acréscimo da VPC aos programas de imuniza
ção infantil dos países em desenvolvimento beneficia
ria notavelmente essa população.(3) Em 2010, o Brasil 
foi um dos primeiros países latinoamericanos a incluir 
uma VPC, a vacina pneumocócica 10valente (VPC10), 
em seu programa nacional de vacinação. A VPC10 é 
composta pelos dez principais sorotipos de Streptococ-
cus pneumoniae (pneumococo) mais frequentemente 
asso ciados a doenças pneumocócicas no país.(4) Outros  
países latinoamericanos, como o Chile, estabeleceram 
o uso da vacina pneumocócica 13valente (VPC13) ao 
seu programa de vacinação, em 2010.(3)

S. pneumoniae é importante patógeno respiratório 
capaz de colonizar a mucosa do trato respiratório e a re
gião nasofaríngea. Esse estado de portador pode durar 
de semanas a meses. O patógeno apresenta uma cáp
sula polissacarídica com mais de 90 sorotipos capsula

res(5,6) e pode ser transmitido pelo contato direto com se
creções ou pela dispersão de aerossóis efetuada pelos 
indivíduos afetados.(7)

Após a implementação da VPC nos programas na
cionais de vacinação, esperase redução no estado de 
portador do pneumococo, o que pode reduzir a carga 
de infecção por pneumococo entre as crianças. Conse
quentemente, o impacto no estado de portador pode 
resultar em cenário de substituição de sorotipo.(8) Reu
nindo essas hipóteses, o objetivo deste estudo foi inves
tigar os efeitos diretos e indiretos do estado de porta
dor do pneumococo em crianças abaixo de 5 anos de 
idade. A determinação da colonização da nasofaríngea 
pelo pneumococo nessa população pode gerar insights 
para vigilância e políticas estratégicas nos países que 
implementaram o VPC em seus programas nacionais 
de vacinação.

 ❚ OBJETIVO
Demonstrar o impacto da vacina pneumocócica conju
gada no estado de portador de Streptococcus pneumoniae 
em crianças abaixo de 5 anos de idade na América  
Latina e no Caribe.

 ❚MÉTODOS
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com 
estudos realizados na América Latina e Caribe (ALC), 
publicados entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2018. 
Selecionamos publicações científicas relacionadas ao 
impacto (efeitos diretos e indiretos) da vacina pneumo
cócica no estado de portador de pneumococo em crian
ças após a implementação de VPC nos programas de 
imu nização infantil. Os grupos etários alvos da VPC 
foram avaliadas efeito direto; os grupos etários que não 
foram alvos da VPC foram considerados efeito indireto 
da vacina. 

As buscas foram realizadas nos bancos de dados 
National Center for Biotechnology Information, National 
Library of Medicine (NCBI/PubMed®) e Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS). Não empregamos restrições de 
idioma para os estudos publicados. Não foram avaliadas 
publicações que não estivessem to talmente disponíveis 
nas plataformas. 

Critérios de inclusão e exclusão
Investigamos estudos realizados em países da ALC e 
publicados entre 2008 e 2018, desde que a coleta de da
dos fosse realizada após a implementação da VPC. Para 
elegibilidade de nossa revisão de literatura, avaliamos 
exclusivamente estudos realizados com crianças abai
xo de 5 anos de idade e que contivessem resultados de 
esta do de portador. Para tanto, consideramos apenas 
estudos observacionais.



Efeitos diretos e indiretos da vacina pneumocócica conjugada no estado de portador em crianças menores de 5 anos

3
einstein (São Paulo). 2020;18:1-7

Excluímos de nossas análises artigos de revisão, es
tudos randomizados e experimentais, estudos realizados 
em países não localizados na ALC, publicações que 
incluíssem crianças acima de 5 anos de idade, estudos 
publicados antes de 2008 e que contivessem resultados 
para doenças invasivas.

Processo de seleção
Para selecionar os estudos das bases de dados das pu
blicações, foram utilizadas as seguintes palavraschave: 
(pneumococcal vaccine AND children AND carriage) 
[vacina pneumocócica AND crianças AND portador] 
OR (pneumococcal vaccine AND children AND coloni
zing) [vacina pneumocócica AND crianças AND co
lonizar] OR (Streptococcus pneumoniae vaccine AND 
chil dren AND carriage) [Streptococcus pneumoniae AND 
crianças AND portador] OR (Streptococcus pneu moniae 
vaccine AND children AND colonizing) [Streptococcus 
pneumoniae AND crianças AND colonizar]. Os es
tudos selecionados foram analisados por dois reviso
res independentes. Preparamos dois formulários que 
foram usados para estratificar os manuscritos sele
cionados com base nos relatórios da Professional So
ciety for Health Economics and Outcomes Research  
(ISPOR). No Formulário de Extração de Dados Nível 1, 
os estudos foram selecionados com base nos títulos e 
resumos, usando os critérios de exclusão mencionados. 
Os estudos selecionados foram, então, submetidos à 
análise por meio do Formulário de Extração de Dados  
Nível 2, baseada na triagem de textos na íntegra. Du
rante a análise de elegibilidade, um terceiro revisor 
analisou os estudos em que houve discordância entre 
os dois primeiros revisores. Os formulários 1 e 2 estão 
disponíveis no material suplementar.

 ❚ RESULTADOS
A figura 1 mostra o fluxo para identificação e seleção 
de estudos. Identificamos 1.396 estudos e excluímos 
658 duplicatas. Após a triagem com o Formulário de  
Extração de Dados Nível 1, de 738 estudos investigados, 
31 atenderam a todos os critérios exigidos e foram, en
tão, submetidos ao Formulário de Extração de Dados 
Nível 2. Dos 31 relatos, 25 foram caracterizados como 
potencialmente elegíveis, pouco claros ou excluídos, re
sultando em 6 estudos para análise. Dos seis estudos 
selecionados, três foram realizados no Brasil, um na 
Colômbia, um na Venezuela e um no Peru. A maioria 
dos estudos (quatro estudos) comparou os períodos pré 
e pósvacinação com VPC diferentes. Dessa forma, o 
efeito individual de cada país/VPC deve ser levado em 
conta como um meio de sugerir o aumento da valência 
da vacina, sem comparar o efeito entre os países.

As características de cada estudo são mostradas na 
tabela 1. Os estudos brasileiros investigaram os efeitos 
após a introdução da VPC10 no Programa Nacional de 
Imunização Infantil, em 2010.(9) O estudo da Venezuela 
foi realizado com amostras de nasofaríngea de 84 crianças 
com menos de 5 anos de idade, vacinadas com o VPC7.(10) 
A vacina conjugada contra o pneumococo 7, distribuída 
em todo o território latinoamericano, ainda não estava 
presente no programa de imunização da Venezuela. 
Entretanto, foram investigados seus benefícios, efei
tos e sorotipos encontrados em circulação. Em 2014, a 
VPC13 foi implementada no programa de imunização e 
oferecida à população infantil da Venezuela.(11,12) Os es
tudos da Colômbia e do Peru caracterizaram os efeitos 
da VPC7 após a introdução dessa vacina no programa 
de imunização de ambos os países, em 2009.(13,14) 

As crianças que viviam em regiões isoladas da 
Bolívia e da Venezuela apresentaram maior prevalên
cia de S. pneumoniae entre 1 e 2 anos de idade (82%). 
O sorotipo 6B foi mais frequente (49%), seguido pelos 
sorotipos 33F (21,5%), 19F (3,1%) e 23F (1,3%). Os 
sorotipos 6B e 23F estavam presentes na vacina VPC7, 
denominados sorotipos vacinais, totalizando 51% dos 
sorotipos encontrados na nasofaríngea dessa popula
ção. Entretanto, o sorotipo não vacinal 33F apresentou 
alta incidência e foi identificado na maioria das comu
nidades investigadas. Essa observação é altamente re
levante, uma vez que os índices do sorotipo 33F estão 
aumentando no mundo.(10,15)

NCBI: National Center for Biotechnology Information; BVS: Biblioteca Virtual em Saúde.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos
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As associações entre a distribuição dos sorotipos 
de pneumococo e o estado de portador são mostradas 
na figura 2. Todo o conjunto de estudos selecionados 
mostrou diminuição significativa na prevalência de 
sorotipos vacinais no portador após a implementação 
da VPC, indepen dentemente da vacina (VPC7, VPC10 
ou VPC13). Além disso, o efeito de substituição foi 
evidente, uma vez que todos os estudos encontraram 
aumento na prevalência dos sorotipos não vacinais.

Investigando o impacto da resistência microbiana no 
estudo da Venezuela, nenhuma das cepas era resis tente 
à penicilina. Além disso, 13,7% dos pacientes eram resis
tentes aos macrolídeos, 3,4% à tetraciclina (TET) e 3,4% 
ao sulfametoxazoltrimetoprima (STXTMP), não sendo 
encontrada multirresistência nos isolados ava liados.(10)

 ❚ DISCUSSÃO
Até onde sabemos, esta é a primeira revisão sistemática 
do impacto da VPC no estado de portador de pneumo
cocos em crianças abaixo de 5 anos de idade, na América 
Latina e Caribe. Em nosso estudo, demonstramos que a 
VPC levou a uma redução do estado de portador, o que 
também promoveu menor circulação do pneumococo 
sorotipo vacinal na população infantil. A redução do 
estado de portador influencia diretamente no desen
volvimento e na mortalidade como resultado da doença 
pneumocócica invasiva (DPI).(1921)

Em geral, os estudos evidenciaram redução no soro
tipo vacinal e aumento no sorotipo não vacinal.(13,14,16,17) 
O sorotipo não vacinal 33F foi encontrado exclusiva
mente na Venezuela, com prevalência significativa.(10) 
Além disso, o Brasil apresentou exclusivamente o soro
tipo não vacinal VPC10 19A, que aumentou no perío
do pósvacinação, assim como os índices de sorotipo não 
vacinal 23A na Colômbia.(13,16) De modo semelhante, nos 
Estados Unidos houve substituição do sorotipo vaci
nal pelo sorotipo não vacinal, com aumento nos soro
tipos 6C, 15A, 15B, 15C, 23A e 35B.(22,23) Na Europa, 
estudos da Noruega e Alemanha mostraram que os 
sorotipos não vacinais 15A e 23B estavam aumen
tando em frequência.(24,25) Na França, foram detecta
dos os sorotipos não vacinais 12F, 15A, 24F e 35B.(26) 
Na Ásia, o Japão também teve um aumento dos so
rotipos não vacinais, como 19A, 15A, 15B, 15C, 22F 
e 24F, após a implementação da VPC7, com aumento 
do subtipo sorotipo não vacinal de 8,0% para 48,1%.(27)

Assim, apesar do sucesso da VPC em reduzir a aqui
sição de pneumococos que colonizam a nasofaríngea 
e, consequentemente, promovem aumento na carga de 
DPI, o perfil etiológico da VPC pode ser alterado de
vido ao aumento do estado de portador por sorotipos 
ausentes nas vacinas. Essa alteração de perfil das VPCs 
é chamada de substituição.

O uso de vacinas na prevenção da DPI promoveu 
diminuição na colonização e na circulação de agentes 

Tabela 1. Efeitos diretos e indiretos dos estudos selecionados

Referência País (cidade) População (n) pós-vacina Vacina (anos de 
investigação) Efeito Resistência a 

antibióticos

Bello González et al.(10) Venezuela (Bolívar) <5 anos (n=84) VPC7* Elevada prevalência do sorotipo não vacinal 
33F (21,5%) nas taxas de portador

Não foi detectada 
resistência à penicilinaPós-vacina (2008)

Parra et al.(13) Colômbia (Bogotá) 12-8 meses (n=197) VPC7 Redução do sorotipo vacinal† VPC& 
(23,6% em crianças não imunizadas 
para 7,6% em crianças imunizadas) 

Verificada resistência para 
doenças invasivasPré- e pós-vacina (2005-2009/2011)

Aumento do sorotipo não vacinal‡ 
(24% em crianças não imunizadas 
para 34% em crianças imunizadas) 

Hanke et al.(14) Peru (São Marcos) Até 2 anos (n=125) VPC7 Redução do sorotipo vacinal† VPC7 
(48% → 28,8%) em crianças imunizadas

A resistência a antibióticos 
não alterou após a 

implementação da vacina 
Pré- e pós-vacina (2009/ 2011)

Aumento do sorotipo não vacinal‡ 
(52% → 71,2%) em crianças 

imunizadas

Andrade et al.(16) Brasil (Goiânia) 7-11 meses/15-18 
meses (n=1.287)

VPC10 Redução do estado de portador Não foi verificada 
resistência a antibióticosPós-vacina (2010) Redução do sorotipo vacinal† de VPC10

Brandileone et al.(17) Brasil (São Paulo) 12-23 meses (n=400) VPC10 Redução no estado de portador (>90%) Não foi verificada 
resistência a antibióticosPré- e pós-vacina (2010/ 2013) Redução do sorotipo vacinal† de VPC10

Andrade et al.(18) Brasil (Salvador) 6-23 meses (n=53) VPC10 Nenhuma mudança foi observada no 
estado de portador

Não foi verificada 
resistência a antibióticosPré- e pós-vacina (2009/ 2013)

* Após o uso da VPC7 no território, desde que a VPC13 foi implementada em 2014 no programa de imunização; † sorotipo vacinal; ‡ sorotipo não vacinal.
VPC: vacina pneumocócica conjugada.
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bacterianos, resultando na redução do uso de medica
mentos antimicrobianos. Dessa forma, é possível dimi
nuir a prevalência de bactérias resistentes ou multirre
sistentes.(28) Ao reduzir o número de cepas resistentes 
que causam DPI, a VPC pode permitir a utilização de 
antibióticos que tenham uso terapêutico mais estrito. 
Esses efeitos podem ser amplificados por proteção in
direta. Além disso, a proteção da VPC e a tendência 
de redução da resistência bacteriana — pela redução 
dos sorotipos vacinais e, consequentemente, da carga 
de estado de portador e da DPI — podem abranger a 
população não imu nizada (efeito rebanho).(29,30) 

O estudo realizado no Peru não relatou mudanças na 
resistência antimicrobiana entre o período pré e pósva
cinação. No estudo realizado na Venezuela, os au tores 
não encontraram resistência à penicilina após a im
plementação da VPC7. Na Coreia, um estudo foi rea
lizado em 2010 após a introdução da VPC7 em 2003, 
no qual foram coletados aspirados de nasofaríngea. Os 
resultados desse estudo mostraram que o índice geral 
de não suscetibilidade à penicilina aumentou de 83,5% 
para 95,4% (p=0,001). Esse achado pode sugerir que 
houve aumento do sorotipo não vacinal VPC7 6A e do 
19A, que são resistentes aos agentes antimicrobianos.(31) 
Como resultado do efeito da substituição do sorotipo, é 
esperada a diminuição inicial na resistência à penicilina 
após o uso da VPC. No entanto, mais tarde, pode ocor
rer aumento na cepa não resistente como consequência 
do aumento do sorotipo não vacinal com esse perfil.(32) 
Resultados semelhantes foram encontrados nos Estados 
Unidos, onde houve aumento na resistência à penicili
na, acompanhada pelo aumento significativo no sorotipo 
não vacinal 19A após a implementação da VPC7.(33) 

Algumas limitações de nossa pesquisa devem ser le
vadas em consideração. O número limitado de estudos 
que investigaram os efeitos diretos e indiretos do esta
do de portador em crianças pode subestimar nossos 
achados. Além disso, os estudos selecionados apre
sentaram pequena amostra de nasofaríngea. Não foi 
possível realizar metanálise devido à grande hetero
geneidade dos estudos. O pequeno número de estu
dos selecionados poderia afetar o entendimento sobre 
o impacto da VPC nos países da América Latina e  
Caribe, bem como demonstrar a necessidade de estu
dos futuros, que avaliem o estado de portador nas po
pulações vacinada e não vacinada. No entanto, entende
mos que os estudos selecionados poderiam contribuir 
para o escopo de evidência desta revisão, demonstran
do a distribuição dos tipos capsulares do pneumococo 
e descrevendo o cenário atual na ALC. 

A VPC é uma das vacinas mais caras recomendadas 
pela Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) e 
pela OMS. Observouse também o efeito de substitui
ção na era da VPC. Assim, é de extrema importância 
conhe cer o perfil epidemiológico atual do pneumococo 

TV: tipo vacinal; TNV: tipo não vacinal.

Figura 2. Perfil da prevalência de sorotipos vacinais e não vacinais de 
pneumococos
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na população após a introdução da VPC, para que os 
formuladores de políticas possam avaliar a real neces
sidade de aumentar ou não a valência da VPC para os 
programas nacionais de imunização.

 ❚ CONCLUSÃO
Os países da América Latina e Caribe apresentaram 
diminuição dos sorotipos vacinais no estado de porta
dor em crianças abaixo de 5 anos de idade. Esses países 
também mostraram efeito de substituição pelo sorotipo 
não vacinal após a administração da vacina pneumocó
cica conjugada. A distribuição dos sorotipos circulantes 
é específica para cada região e confere perfil epidemio
lógico distinto para cada país ou região. Ademais, os 
estudos da América Latina e do Caribe indicaram di
minuição na resistência a antibióticos, embora outros 
relatos mostrem aumento na resistência na América do 
Norte, devido à substituição por sorotipos não vacinais 
resistentes à penicilina. Estudos de vigilância do estado 
de portador de pneumococos devem ser contínuos e vi
sam acompanhar a evolução desse microrganismo nos 
cenários pósvacinas pneumocócicas conjugadas. Dessa 
forma, tais análises podem permitir estratégia mais di
recionada de controle e prevenção da doença pneumo
cócica invasiva, particularmente na população infantil.

 ❚ INFORMAÇÃO DOS AUTORES 
Silva SM: http://orcid.org/0000000295334833
Rodrigues IC: http://orcid.org/0000000213459174
Santos RS: http://orcid.org/0000000294804362
Ternes YM: http://orcid.org/0000000262403054

 ❚ REFERÊNCIAS 
1. Pneumococcal vaccines WHO position paper-2012. Wkly Epidemiol Rec. 

2012;87(14):129-44. 
2. Freire HB. [Pneumococcal infections: current considerations]. J Pediatr (Rio J). 

2002;78(1):3-4. Portuguese.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Invasive pneumococcal 

disease in young children before licensure of 13-valent pneumococcal 
conjugate vaccine - United States, 2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2010;59(9):253-7.

4. Centro de Vacinação da Praia (CVP). Nota Informativa n. 149, de 2015/CGPNI/
DEVIT/SVS/MS. Informa as mudanças no Calendário Nacional de Vacinação 
para o ano de 2016 [Internet]. Vitória: CVP; 2015 [ citado 2019 Jan 23]. 
Disponível em: http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf

5. Thompson CC, Emmel VE, Fonseca EL, Marin MA, Vicente AC. Streptococcal 
taxonomy based on genome sequence analyses. F1000 Res. 2013;2:67. 

6. Jauneikaite E, Tocheva AS, Jefferies JM, Gladstone RA, Faust SN, 
Christodoulides M, et al. Current methods for capsular typing of Streptococcus 
pneumoniae. J Microbiol Methods. 2015;113:41-9. Review. 

7. Kadioglu A, Weiser JN, Paton JC, Andrew PW. The role of Streptococcus 
pneumoniae virulence factors in host respiratory colonization and disease. 
Nat Rev Microbiol. 2008;6(4):288-301. Review.

8. Wyres KL, Lambertsen LM, Croucher NJ, McGee L, von Gottberg A, Liñares 
J, et al. Pneumococcal capsular switching: a historical perspective. J Infect 
Dis. 2013;207(3):439–49. Erratum in: J Infect Dis. 2013;208(7):1187.

9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Coordenação-Geral do Programa Nacional 
de Imunizações. Informe Técnico da Vacina Pneumocócica 10-Valente 
(conjugada). Brasília (DF): Ministério da Sáude; 2010. v.5. p.265-88.

10. Bello González T, Rivera-Olivero IA, Pocaterra L, Spadola E, Araque M, 
Hermans PW, et al. Estado de portador nasofaríngeo de Streptococcus 
pneumoniae en madres e hijos de la población indígena Panare del estado 
Bolívar, Venezuela. Rev Argent Microbiol. 2010;42(1):30-4. 

11. de Oliveira LH, Trumbo SP, Ruiz Matus C, Sanwogou NJ, Toscano CM. 
Pneumococcal conjugate vaccine introduction in Latin America and the 
Caribbean: progress and lessons learned. Expert Rev Vaccines. 2016; 
15(10):1295-304. Review. Erratum in: Expert Rev Vaccines. 2016;15(10):iii.

12. Pan American Health Organization (PAHO). Technical Advisory Group on 
Vaccine - Preventable Diseases. Final Report [Internet]. Buenos Aires, Argentina: 
TAG Meeting 2011 [cited 2019 Feb 20]. Available from: https://www.paho.
org/hq/dmdocuments/2011/vaccination-tag19-2011-FinalReport-Eng.pdf

13. Parra EL, De La Hoz F, Díaz PL, Sanabria O, Realpe ME, Moreno J. Changes 
in Streptococcus pneumoniae serotype distribution in invasive disease and 
nasopharyngeal carriage after the heptavalent pneumococcal conjugate 
vaccine introduction in Bogotá, Colombia. Vaccine. 2013;31(37):4033-8. 

14. Hanke CR, Grijalva CG, Chochua S, Pletz MW, Hornberg C, Edwards KM, 
et al. Bacterial Density, Serotype Distribution and Antibiotic Resistance of 
Pneumococcal Strains from the Nasopharynx of Peruvian Children Before 
and After Pneumococcal Conjugate Vaccine 7. Pediatr Infect Dis J. 2016; 
35(4):432-9.

15. Hicks LA, Harrison LH, Flannery B, Hadler JL, Schaffner W, Craig AS, et al. 
Incidence of pneumococcal disease due to non-pneumococcal conjugate 
vaccine (PCV7) serotypes in the United States during the era of widespread 
PCV7 vaccination, 1998-2004. J Infect Dis. 2007;196(9):1346-54. 

16. Andrade AL, Ternes YM, Vieira MA, Moreira WG, Lamaro-Cardoso J, Kipnis 
A, et al. Direct effect of 10-valent conjugate pneumococcal vaccination on 
pneumococcal carriage in children Brazil. PLoS One. 2014;9(6):e98128. 

17. Brandileone MC, Zanella RC, Almeida SC, Brandao AP, Ribeiro AF, Carvalhanas 
TM, Sato H, Andrade AL, Verani JR; Pneumococcal Carriage Study Group. 
Effect of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine on nasopharyngeal 
carriage of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae among 
children in São Paulo, Brazil. Vaccine. 2016;34(46):5604-11. 

18. Andrade DC, Borges IC, Bouzas ML, Oliveira JR, Fukutani KF, Queiroz AT, et 
al. 10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) decreases metabolic 
activity but not nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and 
Haemophilus influenzae. Vaccine. 2017;35(33):4105-11.

19. Bogaert D, De Groot R, Hermans PW. Streptococcus pneumoniae colonisation: 
the key to pneumococcal disease. Lancet Infect Dis. 2004;4(3):144-54. Review.

20. Centers for Disease Control and Prevention. Progress in Introduction of 
Pneumococcal Conjugate Vaccine - Worldwide, 2000-2008. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2008;57(42):1148-51.

21. Simonsen L, Taylor RJ, Young-Xu Y, Haber M, May L, Klugman KP. Impact of 
pneumococcal conjugate vaccination of infants on pneumonia and influenza 
hospitalization and mortality in all age groups in the United States. MBio. 
2011;2(1):e00309-10. 

22. Olarte L, Kaplan SL, Barson WJ, Romero JR, Lin PL, Tan TQ, et al. Emergence 
of multidrug-resistant pneumococcal serotype 35B among children in the 
United States. J Clin Microbiol. 2017;55(3):724-34. 

23. Gertz RE Jr, Li Z, Pimenta FC, Jackson D, Juni BA, Lynfield R, Jorgensen 
JH, Carvalho Mda G, Beall BW; Active Bacterial Core Surveillance Team. 
Increased penicillin nonsusceptibility of nonvaccine-serotype invasive 
pneumococci other than serotypes 19A and 6A in post-7-valent conjugate 
vaccine era. J Infect Dis. 2010;201(5):770-5.

24. van der Linden M, Perniciaro S, Imöhl M. Increase of serotypes 15A and 
23B in IPD in Germany in the PCV13 vaccination era. BMC Infect Dis. 2015; 
15(1):207.

http://orcid.org/0000-0002-6240-3054
http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/vaccination-tag19-2011-FinalReport-Eng.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/vaccination-tag19-2011-FinalReport-Eng.pdf


Efeitos diretos e indiretos da vacina pneumocócica conjugada no estado de portador em crianças menores de 5 anos

7
einstein (São Paulo). 2020;18:1-7

25. Steens A, Bergsaker MA, Aaberge IS, Rønning K, Vestrheim DF. Prompt effect 
of replacing the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine with the 13-valent 
vaccine on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Norway. 
Vaccine. 2013;31(52):6232-8. 

26. Janoir C, Lepoutre A, Gutmann L, Varon E. Insight Into Resistance Phenotypes 
of Emergent Non 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Type Pneumococci 
Isolated From Invasive Disease After 13-valent Pneumococcal Conjugate 
Vaccine Implementation in France. Open Forum Infect Dis. 2016;3(1):ofw020.

27. Ubukata K, Takata M, Morozumi M, Chiba N, Wajima T, Hanada S, Shouji 
M, Sakuma M, Iwata S; Invasive Pneumococcal Diseases Surveillance Study 
Group. Effects of Pneumococcal Conjugate Vaccine on Genotypic Penicillin 
Resistance and Serotype Changes, Japan, 2010-2017. Emerg Infect Dis. 
2018;24(11):2010-20.

28. Isaacman DJ, McIntosh ED, Reinert RR. Burden of invasive pneumococcal 
disease and serotype distribution among Streptococcus pneumoniae isolates 
in young children in Europe: impact of the 7-valent pneumococcal conjugate 
vaccine and considerations for future conjugate vaccines. Int J Infect Dis. 
2010;14(3):e197-209. Review.

29. Tomczyk S, Lynfield R, Schaffner W, Reingold A, Miller L, Petit S, et al. 
Prevention of Antibiotic-Nonsusceptible Invasive Pneumococcal Disease 
With the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine. Clin Infect Dis. 2016; 
62(9):1119-25.

30. Lipsitch M, Siber GR. How can vaccines contribute to solving the antimicrobial 
resistance problem? MBio. 2016;7(3):e00428-16. Review. 

31. Cho EY, Kang HM, Lee J, Kang JH, Choi EH, Lee HJ. Changes in serotype 
distribution and antibiotic resistance of nasopharyngeal isolates of Streptococcus 
pneumoniae from children in Korea, after optional use of the 7-valent conjugate 
vaccine. J Korean Med Sci. 2012;27(7):716-22. 

32. Dagan R. Impact of pneumococcal conjugate vaccine on infections caused by 
antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae. Clin Microbiol Infect. 2009; 
15 Suppl 3:16-20. Review.

33. Moore MR, Gertz RE Jr, Woodbury RL, Barkocy-Gallagher GA, Schaffner W, 
Lexau C, et al. Population snapshot of emergent Streptococcus pneumoniae 
serotype 19A in the United States, 2005. J Infect Dis. 2008;197(7):1016-27.


