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A otite média aguda (OMA) é uma das doenças mais freqüentes na infância,
sendo a principal causa de consulta médica e de prescrição de antimicrobianos em
países desenvolvidos, onde lactentes utilizam em média mais de 40 dias de antimicrobianos por ano1. Estima-se que quatro em cada cinco crianças apresentarão um
episódio de OMA até completarem três anos de idade, com o pico de incidência
entre 6 - 18 meses e que, 40% delas terão pelo menos seis ou mais episódios recorrentes até completarem sete anos de idade2-4. Outro aspecto de vital importância
em Saúde Pública é que a carga da doença e suas complicações têm um impacto
muito mais significativo em países em desenvolvimento, com estimativas da
Organização Mundial da Saúde (OMS) apontando que aproximadamente 51.000
mortes ocorrem anualmente, em crianças menores de cinco anos, atribuídas às
complicações da OMA, como por exemplo as infecções intracranianas e que 60%
das centenas de milhões de indivíduos que evoluem com otite crônica supurativa
apresentam prejuízo na audição5.
Estas características da OMA tornam a possibilidade de prevení-la, através
de vacinas, a principal e mais atrativa opção para sua abordagem. Em relação aos
patógenos causadores de OMA, inúmeros estudos demonstraram que o S. pneumoniae junto com o Haemophilus influenzae não tipável (HiNT) e a Moraxella
catarrhalis são os principais agentes bacterianos causadores de OMA6-13 (Figura
1). O S. pneumoniae é encontrado na orelha média em 25% a 50% das crianças
com OMA, o H. influenzae, especialmente o não tipável, em 17% a 56% e a M.
catarrhalis em 4% a 23%. O S pyogenes e o S aureus são também encontrados,
porém em muito menor proporção.
Figura 1. Distribuição dos patógenos bacterianos causadores de OMA na infância
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Em diversos locais onde a vacina pneumocócica heptavalente conjugada foi
incorporada na rotina de imunização dos lactentes, observou-se uma mudança
na microbiologia da OMA, com o H. influenzae tornando-se o principal agente
causador da doença6,11. As cepas não tipáveis são responsáveis por virtualmente
todos os casos de OMA causados pelo H. influenzae, estando estes casos mais
associados à OM bilateral, falhas de tratamento e complicações como ruptura da
membrana timpânica, recorrência e mastoidite7-9. Finalmente, os agentes virais
[influenza, vírus sincicial respiratório (VRS), adenovirus, parainfluenza e outros]
respondem, isoladamente, por aproximadamente 30% dos casos e, em conjunto
com bactérias, por aproximadamente 15% dos casos de OMA.
Impacto das vacinas na OMA
Vacinas contra influenza
Estudos randomizados controlados e meta-análises avaliaram o impacto da
vacina de influenza na redução da OMA e, apesar dos resultados demonstrarem
redução da doença em vacinados, esta estratégia mostrou-se insuficiente para
diminuir a carga da doença, pois o espectro de vírus respiratórios que causam
a OMA é bastante amplo, com apenas uma parcela dos casos atribuída ao vírus
influenza. O desenvolvimento futuro de vacinas seguras e efetivas contra o VRS
e o parainfluenza provavelmente alterará este panorama14.
Vacina pneumocócica heptavalente conjugada
Outra estratégia para a prevenção da OMA baseia-se no uso de vacinas
contra os patógenos bacterianos. Dois estudos randomizados, incluindo grande
número de sujeitos, avaliaram a eficácia da vacina pneumocócica heptavalente
conjugada (PC-7V; internacionalmente conhecida por Prevenar®) em reduzir
episódios de OMA em crianças (na Finlândia e nos EUA)15,16. Ambos os estudos
foram realizados antes do licenciamento da vacina PC-7V e embora concebidos
de maneira distinta, os resultados observados foram similares. A análise da eficácia da vacina para redução de episódios de OMA causados especificamente por
sorotipos vacinais foi de 57% e 64%, respectivamente nos dois estudos, entre os
vacinados. Entretanto, a eficácia observada para redução dos episódios de OMA
de qualquer causa foi de apenas 6% no estudo finlandês e 7,8% no estudo americano. Houve uma redução da indicação de colocação de tubos de ventilação de
20% (IC 95%: 2 - 35) no estudo norte-americano e de 39% (IC 95%: 4 - 61) no
estudo finlandês. Entre os motivos responsáveis pela eficácia limitada da vacina
PC-7V em prevenir a OMA por qualquer causa, podemos destacar o aumento de
casos de OMA por sorotipos de pneumococos não vacinais e por H. influenzae no
grupo de crianças que recebeu a vacina PC-7V.
Cabe, ainda, salientar que o uso de vacinas conjugadas contra o pneumococo
em crianças é capaz de induzir imunidade coletiva, sendo provável que a proteção
de pessoas não vacinadas se deva à redução da colonização das vias respiratórias,
nas crianças vacinadas, pelos sorotipos contemplados nestas vacinas17. A redução
do número de portadores, em nasofaringe, de sorotipos de pneumococo contemplados na vacina foi documentada em vários estudos (Israel, Gâmbia, África do
Sul e nos Estados Unidos) que avaliaram crianças que receberam vacinas pneumocócicas conjugadas 17-20. Este fenômeno é responsável por benefícios adicionais
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das vacinas conjugadas que possibilitam prevenir casos, mesmo entre indivíduos
não vacinados, fazendo com que se observem na prática, após a introdução universal da vacina, resultados de efetividade superiores àqueles demonstrados nos
estudos clínicos randomizados e controlados, como recentemente foi observado
em relação à redução de consultas por OMA nos Estados Unidos e no Canadá17.
Vacina pneumocócica 10-valente conjugada à proteína D do HiNT
Ficou claro, portanto, que para que se conseguisse diminuir a carga da OMA
fazia-se necessário o desenvolvimento de vacinas que pudessem ampliar o espectro de otopatógenos prevenidos. O desenvolvimento, pelo laboratório GSK, de
uma vacina pneumocócica conjugada que contém 10 sorotipos (1, 4, 5, 6B, 7F,
9V, 14, 18C, 19F, 23F), 8 deles conjugados à proteína D do Haemophilus influenzae não tipável, um deles (18C) conjugado ao toxóide tetânico e um deles (19F)
conjugado ao toxóide diftérico, demonstrou a possibilidade de prevenir os casos
de OMA causados não apenas pelos sorotipos de pneumococos contemplados na
vacina mas também os causados pelo Haemophilus influenzae. A adição de três
sorotipos (1, 5 e 7F) aos sete sorotipos já contemplados na vacina PC-7V (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F) aumenta a cobertura potencial desta vacina para prevenção de doença pneumocócica em crianças. Além disso, o uso da proteína D do
Haemophilus influenzae como carreador protéico permite o potencial benefício
adicional da proteção contra as infecções causadas pelo HiNT.
O racional para o desenvolvimento de uma vacina com a proteína D do HiNT
como carreador protéico baseou-se em algumas características peculiares deste
antígeno, como por exemplo o fato de ser uma lipoproteína altamente conservada e, desta maneira, expressa virtualmente em todas as cepas de Haemophilus
influenzae. Está exposta na superfície celular, sendo fator crítico na virulência do
HiNT nas infecções do trato respiratório e desempenhando papel importante na
patogênese da infecção pelo HiNT. Demonstrou-se, ainda, em modelos animais,
que a presença de anticorpos contra a proteína D era um fator indutor de proteção
contra OMA e, que em seres humanos a proteína D era imunogênica9,21.
O licenciamento da vacina pneumocócica 10-valente conjugada à proteína
D do HiNT (PHiD-CV; internacionalmente conhecida por Synflorix®) foi feito
com base em estudos que demonstraram a não inferioridade de imunogenicidade
em relação à vacina PC-7V. A vacina PHiD-CV mostrou, ainda, perfil adequado
de segurança e reatogenicidade, similar ao das vacinas previamente licenciadas21.
Em estudo realizado na Republica Checa9, com uma versão anterior da
vacina, contendo 11 sorotipos de pneumococos conjugados à proteína D do HiNT
(PCV11-HiD), observou-se uma eficácia de 57% para prevenção de OMA causada
por sorotipos vacinais, similar àquela observada nos estudos com a vacina PC-7V.
Este estudo demonstrou, pela primeira vez, que uma vacina poderia conferir proteção contra OMA causada pelo HiNT, com eficácia protetora de 35% (IC 95%:
2 - 57) contra episódios de OMA causadas pelo HiNT. Em função desta proteção
adicional contra OMA causada pelo HiNT, conseguiu-se demonstrar uma eficácia
de 34% (IC 95%: 21 - 44) da vacina na prevenção de episódios de OMA por qualquer causa. A redução de colocação de tubos de ventilação no grupo que recebeu
a vacina foi de 60% (IC 95%: 27 - 88).
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Neste estudo não foi observado o fenômeno de “replacement”, ou seja, não
houve aumento do número de casos de OMA causados por sorotipos de pneumococos não vacinais no grupo que recebeu a vacina. Este achado em conjunto com
a proteção contra OMA por HiNT foram os principais determinantes da grande
diferença de eficácia em favor da vacina PCV11-HiD quando comparada com a
eficácia da vacina PC-7V para prevenção de OMA por qualquer causa. Novos
estudos utilizando vacinas pneumocócicas conjugadas à proteína D do HiNT, que
confirmem estes auspiciosos resultados de proteção contra OMA causadas por S.
pneumoniae e HiNT, sem ocorrência de “replacement” bacteriano significativo,
são necessários para um melhor conhecimento acerca dos mecanismos de proteção induzidos por estas vacinas.
Posteriormente a este estudo houve uma reformulação na vacina e optou-se
pela retirada do sorotipo 3 de sua composição final, pelo não preenchimento dos
pré-requisitos mínimos de imunogenicidade necessários para ser incluído em uma
vacina conjugada21. Os estudos de imunogenicidade com a nova formulação da
vacina comprovaram a equivalência de resposta imune para os dez sorotipos contemplados na vacina PHiD-CV em comparação à vacina protótipo21.
O esquema de vacinação com a vacina PHiD-CV inclui três doses aos dois,
quatro e seis meses de idade com reforço no segundo ano de vida (12 a 18 meses
de idade). Essa vacina está atualmente licenciada até os 23 meses de idade. Entre
1 - 2 anos, deve ser idealmente ministrada em duas doses com pelo menos dois
meses de intervalo.
Foi também licenciada recentemente uma vacina pneumocócica com 13
sorotipos (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F) conjugados à proteína diftérica CRM197 produzida pelo laboratório Wyeth. A perspectiva de uso
desta vacina para prevenção de OMA será objeto de outro capítulo desta publicação (Capítulo 2, Seção de Generalidades, deste Manual).
Conclusão
A OMA é uma doença frequente na infância, associada à morbidade e impacto significativos na qualidade de vida das crianças, acarretando um grande ônus
econômico à sociedade. Representa, ainda, uma causa determinante da prescrição
de antimicrobianos em crianças, contribuindo para o aumento da resistência antimicrobiana na comunidade. A possibilidade de prevenir esta doença através do
uso de vacinas efetivas é, portanto, uma estratégia fundamental, que permite reduzir a carga da doença, prevenindo também a emergência de patógenos resistentes.
Neste contexto, o uso da proteína D do HiNT como carreador protéico,
além da adição de sorotipos adicionais de pneumococo na vacina PHiD-CV, possibilitaram um espectro maior de cobertura desta vacina contra o pneumococo
e o HiNT, respectivamente os dois principais patógenos causadores da OMA,
representando um grande avanço na possibilidade de prevenir a OMA na infância.
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