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APRESENTAÇÃO 

 
Na Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP/ EPM), vários cursos de pós-graduação seguem as recomendações 

descritas recentemente por ROTHER e BRAGA (2001i) na padronização e 

normatização de teses. De acordo com esta proposta, a estrutura da tese deve 

conter as seguintes seções: Introdução, revisão da literatura, métodos, 

resultados, discussão, conclusões (elementos de texto), anexos, referências, 

abstract, apêndices e glossário (elementos de pós-texto). No entanto, há 

atualmente, na pós-graduação brasileira da área de saúde, uma tendência de 

modificação da estrutura das teses tradicionais em direção ao modelo que tem 

como ponto central os artigos para publicação em periódicos especializados. 

Esse processo vem sendo adotado também na UNIFESP/ EPM, inclusive no 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição. 

Desta forma, a disposição estrutural do presente trabalho, tem também o 

artigo como ponto central, e foi realizada após análise de outras teses 

apresentadas na UNIFESP/ EPM (SILVA, 2003ii, WATANABE ENDO, 2008iii, 

WERBER, 2009iv, KINASZ, 2010v,CAMPOS, 2010vi). Sua estrutura é 

constituída pelas seções: 1. Introdução, 2. Referências utilizadas na introdução, 

3. Artigo, 4. Conclusões, 5. Apêndices e Anexos. Na introdução, os artigos 

relacionados ao tema são abordados com detalhamento maior do que seria 

possível na introdução do artigo científico. Os resultados e discussão estão no 

artigo, sendo as tabelas apresentadas no final deste. 

__________________________________________________ 

 
iRother ET, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. São 

Paulo: 2011. 
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RESUMO 

 
Objetivo: investigar a ocorrência de Escherichia coli (E.coli) em amostras de 

saliva em crianças de até 36 meses após a exposição da criança em creche 

pública e ambientes domésticos. Métodos: Nós investigamos a presença de E. 

coli, considerando como um indicador de contaminação fecal, em amostras de 

saliva de 141 crianças, 53 não frequentadoras e 88 frequentando creche 

infantil. Duas amostras de cada criança foram coletadas no mesmo dia, às 7h e 

15h e semeadas em Agar MacConkey para posterior identificação de E. coli. As 

seguintes características da creche, foram avaliados: presença em tempo 

integral apenas crianças de até 36 meses, treinamento de pessoal, área de 

troca de fraldas e banheiros apenas para uso das crianças. Resultados: As 

amostras E.coli negativo na parte da manhã e positivo no período da tarde 

foram estatisticamente associados com a condição da criança frequentando 

creche (Odds ratio = 2,72; intervalo de confiança 95% = 1.15/6.46). Não houve 

associação estatisticamente significativa entre sexo, idade superior a 12 

meses, a mamadeira, o uso de fralda e chupeta, e de escovação dentária. 

Conclusão: A exposição ao ambiente de creche favoreceu o risco potencial de 

transmissão de enteropatógenos, como demonstrado pela presença de E. coli 

em saliva, mesmo que a creche desde práticas de cuidado adequado da 

criança e tinha condição de higiene. O método mostrou ser de fácil 

amostragem, não-invasiva e viável em crianças pequenas. Como se sabe 

quanto tempo de E. coli podem sobreviver na cavidade oral, que pode ter 

impedido a descoberta de associações entre amostras positivas e alguns 

fatores de risco, dependendo da época da amostragem. 

 
Descritores: Creches, Escherichia coli, lactente, saliva, pré - escolar 
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ABSTRACT 

Objective: To investigate the ocurrence of Escherichia coli (E.coli) in samples 

of saliva in  children up to 36 months after exposure to child public daycare 

center and home environments. Methods: We investigated the presence of E. 

coli, considered as an indicator of fecal contamination, in saliva samples from 

141 children, 53 non-attending and 88 attending child daycare center. Two 

samples of each child were collected on the same day at 7:00 am and 3:00 pm 

and plated on MacConkey Agar for further identification of E. coli. The following 

characteristics of the daycare center were evaluated: attended full-time only 

children up to 36 months, staff training, diaper changing area and toilets only for 

children’s use. Results: Samples E. coli negative in the morning and positive in 

the afternoon were statistically associated with the condition of the child 

attending day care center (Odds ratio= 2.72; 95% confidence interval= 

1.15/6.46). There were no statistically significant associations between gender, 

age over 12 months, bottle feeding, use of diaper and pacifier, and tooth 

brushing.Conclusion: Exposure to the daycare center environment favored the 

potential risk of transmission of enteropathogens, as demonstrated by the 

presence of E. coli in saliva, even though the daycare center provided adequate 

child care practices and had good hygiene condition. The method proved to be 

easy to sampling, non-invasive and feasible in young children. As is unknown 

how long E. coli can survive in oral cavity that may have prevented the finding 

of associations between positive samples and some risk factors depending 

upon the time of the sampling.  

Key words: Child day care centers, Escherichia coli, infant, saliva, child 

preschool. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA  

 
Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, o uso de serviços 

de cuidado infantil está se tornando cada vez maior (BARROS et al.,1999; 

NESTI & GOLDBAUM, 2007). Calcula-se que nos Estados Unidos cerca 

de 30% de todas as crianças pré-escolares frequentem algum serviço de 

cuidado infantil fora de casa. No Brasil sabe-se que, nas cidades médias 

e grandes, uma média de 15% dos pré-escolares frequentam creches, e 

este número, possivelmente, é maior considerando as crianças que 

frequentam creches particulares. Com o aumento da participação da 

mulher no mercado de trabalho este serviço tende a crescer (BARROS et 

al.,1999). Fazendo com que as crianças frequentem as creches mais 

cedo (CARNEIRO, 2010).  No ano de 2004 a 2005 a faixa etária que onde 

houve o maior número de crianças matriculadas em instituições 

destinadas ao cuidado e à educação foi a de 0 a 3 anos( Inep apud 

CARNEIRO, 2010 p.217).  

A creche é um ambiente que requer uma atenção especial levando 

em conta que existem vários aspectos a serem observados desde o 

tempo de funcionamento, segurança e estrutura física até a qualificação 

dos funcionários (BARROS et al., 1999). No entanto muitos problemas 

podem ser evitados durante o projeto de elaboração de uma creche já 

que crianças interagem muito mais no ambiente do que adultos (STAES 

et al.,1994). 

Para assegurar a eficácia do serviço e valorização profissional a 

Educação Infantil é dividida em creches para crianças de até três anos de 

idade, e pré-escola para crianças de quatro a seis anos de idade. O 

número máximo de alunos por turma e por professor em salas de crianças 

de 0-2 anos de idade é de seis a oito crianças por professor e de até 15 

crianças por professor para as crianças com três anos de idade 

(CARNEIRO, 2010). 

As doenças gastrointestinais são um grave problema de saúde 

pública, mesmo em países desenvolvidos, onde creches e escolas 
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primárias estão frequentemente envolvidas em surtos de doenças 

transmissíveis (KALTENTHALER, 1995). Aproximadamente a metade das 

doenças diarréicas acomete crianças menores de 3 anos de idade 

quando frequentam creche, isso pode ser atribuído  a facilitação de 

infecção na creche (MORROW et al., 1991). A transmissão de bactérias 

entéricas é muito frequente em creches, sendo que esta pode ocorrer 

através de vários fomites como diversos objetos, mãos de crianças e 

funcionários (EKANEM et al., 1983).  

A transmissão de doenças infecciosas nas creches depende das 

características do microrganismo, depende de uma quantidade 

necessária de microrganismo para que seja infeccioso, a sobrevivência 

dele no ambiente, sofre também a influência das crianças estarem 

imunologicamente comprometidas por não terem sido expostas aos 

patógenos, além disso, a falta de conhecimento específico dos 

funcionários em relação a transmissão das doenças infecciosas, o contato 

direto e as práticas utilizadas no manuseio das crianças infectadas e no 

cuidado ambiental. Outros fatores de risco importantes são: número de 

crianças por classe; crianças cuidadas em conjunto com outras crianças 

independente da faixa etária; vacinação incompleta, uso de fraldas de 

pano; uso de fraldas sem roupas sobre as mesmas; mãos contaminadas 

após determinadas atividades (uso de banheiro, trocar fraldas, assoar o 

nariz) contato com sangue e secreções; acúmulo de funções pelos 

funcionários que manipulam alimentos e trocam fraldas; brinquedos 

contaminados e não ter área de troca separada com descarte apropriado 

de fraldas (NESTI & GOLDBAUM, 2007). 

No Município de Pelotas, Rio Grande do Sul foram estudadas 92 

creches sendo 23 públicas, 10 filantrópicas e 59 privadas, das quais se 

estudaram aspectos da organização, práticas de cuidado e estrutura 

física. As creches públicas funcionavam em período integral, enquanto 

que as privadas funcionavam principalmente à tarde e recebiam uma 

proporção menor de crianças até 2 anos. As deficiências mais comuns de 

infra-estrutura nas creches públicas foram a falta de recreio coberto e de 
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brinquedos no recreio externo. Nas privadas as deficiências encontradas, 

em infra-estrutura foram a falta de fraldários e de banheiros exclusivos 

para as crianças. Quanto à mão de obra, uma proporção pequena das 

creches contava com funcionários treinados para prestar primeiros 

socorros e combater incêndios, revelando baixa preocupação com 

segurança (BARROS et al., 1999). 

Os estudos científicos nesta área mostram que crianças 

frequentadoras de creches adoecem com mais frequência do que 

crianças que não as frequentam e são cuidadas em casa (HOLADAY et 

al., 1995). O impacto desta realidade vem provocando um aumento das 

doenças infecciosas devido ao risco aumentado de doenças 

transmissíveis (NEST & GOLDBAUM, 2007) pela grande quantidade de 

crianças no mesmo ambiente e existência de más condições de higiene 

(KYRIACOU et al., 2009). O número de episódios de doenças 

respiratórias e diarreicas entre crianças que frequentam creches é o 

dobro das crianças cuidadas em casa (HOLADAY et al.,1995). 

No estudo de Laborde et al., em 1993 avaliou o efeito da 

contaminação fecal no ambiente em doenças diarréicas em creches com 

221 crianças com idade abaixo de 3 anos e 37 salas de aulas . A idade foi 

considerada um risco potencial porque as salas mais contaminadas foram 

das crianças de até 15 meses com um risco relativo de quatro vezes mais 

que crianças maiores.  

A microbiota normal desempenha um importante papel na saúde e 

nas doenças dos seres humanos e animais. Contribui para o 

desenvolvimento do sistema imunológico e proporciona a resistência da 

colonização por microrganismos patogênicos (MARCOTTE& LAVOIE, 

1998). 

O feto é estéril antes do nascimento, desde que a membrana 

aminiótica esteja intacta. Depois do nascimento, o neonato adquire 

bactérias comensais que colonizam a pele e membranas mucosas como, 

oral, intestinal, ocular, vaginal e outras. (ROTIMI VO, 1981; JAWETS, 

2000). Como os mecanismos de defesa do neonato não são bem 
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desenvolvidos neste estágio bactérias comensais oportunistas podem se 

tornar patogênicos (ROTIMI VO, 1981). 

As membranas mucosas de animais são normalmente colonizadas 

por uma ampla e diversa quantidade de microrganismos. Tais bactérias 

estão interagindo constantemente com o hospedeiro e umas com as 

outras na competição pela sobrevivência (NISENGARD ET AL, 1997). 

A cavidade bucal ou oral, que e um ambiente úmido, que é mantido 

em uma temperatura relativamente constante (34º a 36º C) e pH próximo 

da neutralidade na maioria das áreas, suporta o crescimento de uma 

ampla variedade de microrganismos (SEDGLEY & SAMARANAYAKE, 

1998; MARCOTTE & LAVOIE, 1998). A cavidade oral compreende uma 

série de diferentes sítios como a língua, bochechas, palato, superfície dos 

dentes e no sulco gengival (PERCIVAL et al., 1991). No entanto, a boca 

não deve ser considerada um ambiente uniforme. Na cavidade oral 

existem diversos habitats onde os diferentes fatores físicos (rígido como 

os dentes e macio como a mucosa) ajudam no crescimento de diversos 

microrganismos. A mucosa oral e caracterizada por uma contínua 

descamação das células epiteliais na sua superfície que permite a rápida 

eliminação das bactérias que a aderem. As superfícies orais são 

constantemente banhadas pela saliva que é essencial para a manutenção 

do ecossistema oral banhando o ambiente, fornecendo água e nutrientes 

e favorecendo a fixação da microbiota permanente pela ação de fatores 

antimicrobianos da microbiota não-residente, nutrientes, e fatores 

antimicrobianos. A saliva é uma mistura complexa que banha a cavidade 

oral através do funcionamento das glândulas salivares parótida, 

submandibular e sublingual. Contem 99% de água, mas também 

glicoproteínas, proteínas, hormônios, vitaminas, uréia e vários íons, sendo 

que as concentrações variam de acordo com o fluxo salivar (MARCOTTE 

& LAVOIE, 199 (GUYTON, 1973). O próprio fluxo salivar ajuda a remover 

bactérias patogênicas, através de fatores que são capazes de destruir as 

bactérias como os íons tiocionato, várias enzimas proteolíticas como a 
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lisozima e anticorpos capazes de destruir as bactérias orais (GUYTON, 

1973). 

Do ponto de vista ecológico, a cavidade bucal é um sistema de 

crescimento aberto, isto significa que os nutrientes e os microrganismos 

são repetidamente introduzidos e removidos deste sistema. Somente se 

estabelecem microrganismos que possuem capacidade de adesão às 

superfícies da cavidade bucal ou que, de alguma outra maneira, fiquem 

retidos como nos alimentos ou uma higienização deficiente (JORGE, 

1995). A quantidade e tipos de microrganismos na boca também mudam 

com a idade, particularmente nos anos durante o desenvolvimento da 

dentição (PERCIVAL RS 1991). 

A microbiota oral é extremamente complexa e diversificada. É 

composta por mais de 200 espécies bacterianas sendo que as 

enterobactérias não são consideradas como pertencentes da microbiota 

oral (SEDGLEY & SAMARANAYAKE, 1998; SOUTO et al., 2006). As 

Enterobacteriaceae são geralmente considerados apenas 

transitoriamente presentes na cavidade oral humana. Dentre a família das 

enterobactérias estão os gêneros do grupo denominado coliformes: 

Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella (SEDGLEY & 

SAMARANAYAKE 1994; NISENGARD & NEWMAN, ANO; PELCZAR, 

1981; BIER, 1990; JAWETZ, 2000). A Escherichia coli é considerada o 

único indicador de contaminação fecal, direta ou indireta (NUNAM et al 

2001). 

Em pessoas saudáveis a microbiota está em equilíbrio, sendo que 

esta condição pode ser alterada em caso de doenças sistêmicas ou que 

comprometem o sistema imunológico (MICHALEK et al., 2002). 

Em um estudo realizado para determinar a prevalência e os níveis 

de bactérias patogênicas em 14 pacientes com periodontite crônica 

comparado a 3 pacientes saudáveis, foram analisadas 600 amostras que 

apresentaram um predomínio de espécies patogênicas não-orais como: 

E.coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Acinetobacter 

baumannii, Corynenacterium diphtheriae em pacientes com periodontite e 
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pacientes saudáveis. Em particular E.coli, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Corynenacterium 

diphtheriae foram significantemente mais prevalentes e detectadas em 

maior número em pacientes doentes em relação aos pacientes saudáveis 

(SOUTO et al., 2006). 

ZHU et al. (2008) estudaram a presença de leveduras e coliformes 

em pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 56 

pacientes que nos primeiros dias após o AVC apresentou uma 

contaminação maior com coliformes, que pode ser explicado devido 

limitação dos movimentos dificultando a higienização da cavidade oral, 

diminuindo a presença da E.coli a medida que o paciente apresenta 

melhora dos movimentos.  

 Um estudo realizado com 32 chineses do sexo masculino 

infectados pelo HIV em um hospital em Hong Kong em um período de 12  

meses demonstrou a presença de coliformes orais com uma 

predominância próxima de 29% e em torno de 5% para presença de E. 

coli, e mesmo não sendo uma porcentagem alta o paciente pode 

desenvolver uma infecção que dissemina-se para outras regiões ou sítios 

anatômicos como um patógeno oportunista (TSANG & SAMARANAYAKE, 

2000). 

 Em crianças, a presença de coliformes e/ou E. coli tem sido pouco 

estudada. Um estudo longitudinal que monitorou crianças por um período 

de quatro anos para avaliar a prevalência de bacilos gram negativo e 

leveduras em amostras de lavado oral em 116 crianças escolares 

chinesas de Hong Kong foi baixa (1%) para E.coli, sendo isolado somente 

no primeiro ano do estudo que analisou 91 amostras e uma foi positiva 

para E. coli (SEDGLEY & SAMARANAYAKE, 1997). 

BAYDAS et al., (2007), estudou a associação entre o hábito de roer 

unhas e a prevalência de enterobactérias na saliva de 59 adolescentes de 

12 a 17 anos de idade. As amostras dos 25 indivíduos roedores de unha 

apresentaram prevalência de E. coli siginificante maior (60%) quando 

comparadas às dos individuos que não possuíam este hábito (21%). 



 
 
 

 
 

7

Em Lhasa no Tibet um estudo realizado com lavado oral de 50 

crianças entre 11 e 13 anos e 38 adultos que nasceram e viveram no 

Tibet isolou-se 84 e 26% de coliformes respectivamente sendo que E. coli 

foi isolada somente em amostras dos adultos (LEUNG et al, 2008). 

Tendo em vista a inexistência de estudos sobre a prevalência de 

E.coli 
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RESUMO 

 
Objetivo: investigar a ocorrência de Escherichia coli (E.coli) em amostras 

de saliva em crianças de até 36 meses após a exposição da criança em 

creche pública e ambientes domésticos. Métodos: Nós investigamos a 

presença de E. coli, considerando como um indicador de contaminação 

fecal, em amostras de saliva de 141 crianças, 53 não frequentadoras e 88 

frequentando creche infantil. Duas amostras de cada criança foram 

coletadas no mesmo dia, às 7h e 15h e semeadas em Agar MacConkey 

para posterior identificação de E. coli. As seguintes características da 

creche, foram avaliados: presença em tempo integral apenas crianças de 

até 36 meses, treinamento de pessoal, área de troca de fraldas e 

banheiros apenas para uso das crianças. Resultados: As amostras E.coli 

negativo na parte da manhã e positivo no período da tarde foram 

estatisticamente associados com a condição da criança frequentando 

creche (Odds ratio = 2,72; intervalo de confiança 95% = 1.15/6.46). Não 

houve associação estatisticamente significativa entre sexo, idade superior 

a 12 meses, a mamadeira, o uso de fralda e chupeta, e de escovação 

dentária. Conclusão: A exposição ao ambiente de creche favoreceu o 

risco potencial de transmissão de enteropatógenos, como demonstrado 

pela presença de E. coli em saliva, mesmo que a creche desde práticas 

de cuidado adequado da criança e tinha condição de higiene. O método 

mostrou ser de fácil amostragem, não-invasiva e viável em crianças 

pequenas. Como se sabe quanto tempo de E. coli podem sobreviver na 

cavidade oral, que pode ter impedido a descoberta de associações entre 

amostras positivas e alguns fatores de risco, dependendo da época da 

amostragem.  

 
Descritores: Creches, Escherichia coli, lactente, saliva, pré - escolar 
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ABSTRACT 

Objective: To investigate the ocurrence of Escherichia coli (E.coli) in 

samples of saliva in  children up to 36 months after exposure to child 

public daycare center and home environments. Methods: We investigated 

the presence of E. coli, considered as an indicator of fecal contamination, 

in saliva samples from 141 children, 53 non-attending and 88 attending 

child daycare center. Two samples of each child were collected on the 

same day at 7:00 am and 3:00 pm and plated on MacConkey Agar for 

further identification of E. coli. The following characteristics of the daycare 

center were evaluated: attended full-time only children up to 36 months, 

staff training, diaper changing area and toilets only for children’s use. 

Results: Samples E. coli negative in the morning and positive in the 

afternoon were statistically associated with the condition of the child 

attending day care center (Odds ratio= 2.72; 95% confidence interval= 

1.15/6.46). There were no statistically significant associations between 

gender, age over 12 months, bottle feeding, use of diaper and pacifier, 

and tooth brushing.Conclusion: Exposure to the daycare center 

environment favored the potential risk of transmission of enteropathogens, 

as demonstrated by the presence of E. coli in saliva, even though the 

daycare center provided adequate child care practices and had good 

hygiene condition. The method proved to be easy to sampling, non-

invasive and feasible in young children. As is unknown how long E. coli 

can survive in oral cavity that may have prevented the finding of 
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associations between positive samples and some risk factors depending 

upon the time of the sampling.  

 

Key words: Child day care centers, Escherichia coli,  infant, saliva, child 

preschool. 
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Introduction 

 
The number of children receiving care outside home has been 

increasing worldwide. In São Paulo State, attendance to day care centers 

almost doubled between 2000 and 2008, from approximately 260,000 to 

500,000 children1. Children attending day care centers have an increased 

risk of acquiring infections2, and the incidence of diarrheal diseases is 

increased by 30% to 50%3,4. Child day care centers are considered 

environments with special epidemiological characteristics because they 

have populations with specific risks for the transmission of infectious 

diseases5. Age-specific factors, such as immunological immaturity and 

lack of previous exposure to the most common infectious agents make 

children in this age group particularly susceptible5. Other factors that 

facilitate the spread of diseases include habits such as putting hands and 

objects in mouth5, and use of cloth diaper6 and pacifier7,8. Feeding bottles 

can also be potential sources of contamination9,10 as well as close 

interpersonal contact5.  

The presence of Escherichia coli (E.coli) is considered a marker of 

fecal contamination which might contain pathogenic parasites, bacteria, or 

viruses. In oral cavity it is considered no-resident and transitory 

microbiota11. Its isolation from oral cavity suggests that pathogenic 

organisms may have reach the gateway to the fecal-oral route of 

transmission. In oral cavity, E. coli was isolated infrequently from chinese 

schoolchildren12 and more frequently in oral rinse samples of nail-bitting 

adolescents13. The objective of this study was to investigate the 
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occurrence of E. coli in saliva from children up to three years old, the age 

group considered the most vulnerable to diarrhoeal diseases14, after 

exposure to day care center and home environments. The association with 

some possible risk factors such as gender, age, pacifier use, bottle 

feeding, diaper use and tooth brushing  was also investigated. 

 

Methods 

 

This cross-sectional study investigated the presence of E. coli in 

saliva samples from children up to 36 months of age. Two samples were 

collected on the same day, at 7am and at 15pm in two groups of children: 

attending and non-attending day care center. Samples were collected in a 

public daycare center (PDC) and a Basic Health Unit (BHU), both located 

in the same neighborhood of the city of Presidente Prudente, in the 

central-western area of the state of São Paulo, Brazil. The city has 

aproximately 200,000 inhabitants, its infant mortality rate is 8.7/1,0001 and its 

Human Development Index (HDI) is classified as very high (0.846)15. Drinking 

water, sewage and garbage collection reaches 100% of the city. This study was 

approved by the Ethics Committees of the Universidade Federal de São 

Paulo and of the Universidade do Oeste Paulista. Written informed 

consent was obtained from all parents as well authorizations from the PDC 

principal and of the BHU director. 

The PDC cared full time for children up to 36 months. It had 

structurally sound facilities such as diaper changing area with a basin for 

washing the genitals and anal area used in each diaper change; 
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disposable paper to cover the changing table; changing area physically 

separated of food preparation area; bathrooms for the exclusive use for 

children and indoor and outdoor play areas. The staff was highly trained. 

Cleaning and kitchen staffs were specific for these tasks and did not have 

contact with the children. Teachers had bachelor’s degree in early 

childhood education. Caregivers received training in tasks associated with 

caring of infants and toddlers such as diapering, bathing, feeding, etc. 

Both professionals were dedicated exclusively to children. At BHU, from 

well-child care appointments were selected those children who did not 

attend day care remaining at home under the care of the mother or 

guardian. Data on age, gender, pacifier use, bottle feeding, diaper use and 

tooth brushing were obtained from mothers/guardians in both locations. 

Children who were using antibiotics were not included in the study. Of the 

75 children attending PDC, 53 (70.6%) participated in the study. In total, 

one hundred forty-one children participated, 53 attending and 88 non-

attending PDC. 

For sampling, the child's mouth was gently held open for a few 

seconds, allowing saliva to accumulate in the sublingual region. Then, 

saliva was collected using sterile cotton swab moistened with sterile 

saline, immediately plated on MacConkey Agar dishes with the aid of an 

alcohol lamp, placed on a cold thermal box and transported to the 

laboratory where they were streaked and incubated at 37°C for 24 h. 

Lactose fermenting colonies were subjected to biochemical tests for 

identification of E.coli16. 
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Statistical analysis was performed using computer programs 

SigmaStat ® for Windows version 3.5 (SPSS, 2008) and Epi Info (version 

3.4.3, 2007). The two saliva sample collections allowed four possible 

combinations of results: 1. Sample negative in the morning and negative in 

the afternoon; 2. Sample positive in the morning and negative in the 

afternoon; 3. Sample negative in the morning and positive in the afternoon 

4. Sample positive in the morning and positive in the afternoon. The odds 

ratio was used to evaluate the association between variables and the 

presence of E. coli in saliva considering the following outcome: Presence 

of E.coli in the saliva in the combination negative/positive (34 samples) 

versus all other combinations of results (107 samples). The chi-square 

and McNemar tests were used to test differences between proportions of 

two independent groups or within the same group, respectively. The level 

of significance was p≤0.05. 

 

Results 

 

Table 1 shows the characteristics of the two groups. There was no 

statistical difference between the groups for gender. The proportion of 

children over 12 months of age was higher in the group of children 

attending PDC (p = 0.023). The use of pacifier, bottle feeding and tooth 

brushing were more frequent in non-attending PDC children, the 

differences being statistically significant. The proportion of children in 

diapers were similar in both groups. 
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The total prevalence of E. coli in saliva samples was 44.6% 

(63/141), 49.0% (26/53) and 42.0% (37/88) in attending and non-attending 

PDC children (p=0.525; chi-square test), respectively. Considering the 

period of the day, the prevalences were significantly lower in the morning 

(20.6%) than in the afternoon 36.7% (29/141 versus 52/141, respectively; 

p=0.004,chi-square test). 

Table 2 shows the four combinations of positive and negative 

results for E. coli in saliva samples collected in the morning and afternoon 

in both groups. The partition of the chi-square test showed that the result 

combination negative in the morning and positive in the afternoon was 

significantly higher in children attending PDC. 

The McNemar's test in Table 3 shows that the proportion of children 

attending PDC that presented E. coli negative in the morning and positive 

in the afternoon was statistically higher. In the group of children not 

attending PDC there was no statistically significant difference. Overall, a 

total of 34 children had E. coli negative in the morning and positive in the 

afternoon. 

In Table 4 are the associations between the overall result 

combination of E. coli negative in the morning and positive in the afternoon 

and the following variables: attendance to PDC, gender, age over 12 

months, bottle feeding, use of diapers, use of pacifier and tooth brushing. 

There was an statistically significant association with attendance to PDC. 

The odds ratio was 2.72 (95% confidence interval=1.15/6.46). No 

statistically significant associations were found for the others variables. 
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Discussion 

 

In this study, E. coli was recovered from the oral cavity  of 44.6% of 

the children, suggesting that a considerable proportion of infants and 

young children, the age group considered the most vulnerable to 

diarrhoeal diseases14 had been exposed to a high risk of contamination by 

enteropathogens, particularly those children attending day care center. 

They had an significantly increased risk for positive E.coli of almost three 

times after exposure to PDC environment when compared to those 

children who stay at home. 

Among the factors that facilitate the spread of diseases diaper 

change procedure is considered one of the highest risk for transmission of 

enteropathogens among children17,18 and staff19. In this study, no 

association was demonstrated between the use of diapers and positive E. 

coli, possibly due to practices used by PDC, which had, in addition to 

trained staff, an area for diaper change with use of disposable paper sheet 

and bathing the perianal area at each change. Furthermore, the use of 

disposable diapers, considered of less risk, was universal20. 

Besides attendance to PDC, two other factors could explain the 

higher likelihood of positive E. coli - age and tooth brushing. There were 

significantly more children over 12 months of age attending day care. Van 

et al demonstrated that the hands of walking children had significantly 

higher fecal coliform contamination when compared to children who were 

still in the cradle21. On the other hand, the frequency of tooth brushing was 
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significantly higher in non-attending PDC children. Association between 

poor oral hygiene and isolation of oral E. coli was observed in adults with 

orthodontic devices22. Bottle feeding9,10 and pacifier7,8 use, other potential 

sources of contamination were significantly higher in non-attending PDC 

children, however, there were no significant associations between these 

factors and positive E.coli. 

Some limitations of the present study must be acknowledged. It was 

conducted in one city and in one PDC. The city had high standard of living 

and the PDC showed equally high standards of quality. Therefore, its 

results might not be generalized to the entire country. The time of feeding 

and tooth brushing were not asked and might have influenced the results. 

The fact that is unknown how long E. coli remains in the oral cavity may 

have limited the possibility of finding associations between positive E. coli 

and some risk factors. 

The main strength of the study is the demonstration that E. coli 

have reached the gateway to the fecal-oral route of transmission. Previous 

studies that investigated associations between risk factors and diarrheal 

diseases in daycare centers have used indirect assessments such as 

comparative rates of prevalence3,4 and environmental contamination of 

surfaces such as hands of caregivers and children, toys, faucets, diaper 

changing areas, doorknobs, furniture and food handling areas20,21,23,24,25,26. 

Furthermore, the method used proved easy to sampling, feasible to be 

used in small children, non-invasive, fast, inexpensive, did not require 
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sophisticated laboratory techniques, and may be useful as a research tool 

in studies on environmental contamination. 

In conclusion, exposure to the daycare center environment favored 

the potential risk of transmission of enteropathogens, as demonstrated by 

the presence of E. coli in saliva, even though the daycare center provided 

adequate child care practices and had good hygiene condition.  
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 Table 1 – Gender, age over 12 months, bottle feeding, use of diaper and 

pacifier, and tooth brushing, in children attending and non-attending PDC. 

 
 

 Attending PDC 

(n=53) 

Non-attending PDC 

(n=88) 

 

p1 

Gender 

Male 

Female 

 

 26 (49.0%) 

 27 (51.0%) 

 

 45 (51.1%) 

 43 (48.9%) 

 

0.948 

Age over 12 months 

Yes 

No 

 

46 (86.8%) 

07 (13.2%) 

 

60 (68.2%) 

28 (31.8%) 

 

0.023 

Bottle feeding 

Yes 

No 

 

28 (52.8%) 

25 (47.2%) 

 

66 (75.0%) 

22 (25.0%) 

 

0.012 

Use of diaper 

Yes 

No 

 

29 (54.7%) 

 24 (45.3%) 

 

 54 (61.4%) 

 34 (38.6%) 

 

0.548 

 

Use of pacifier 

Yes 

No 

 

05 (9.4%) 

48 (90.6%) 

 

57 (64.8%) 

31 (35.2%) 

 

<0.001 

Tooth brushing 

Yes 

No 

 

16 (30.2%) 

 37 (69.8%) 

 

 70 (79.5%) 

 18 (20.5%) 

 

<0.001 

 
1Chi-square test 
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Table 2 – Combinations of positive and negative results for E. coli in saliva 

samples collected in the morning and afternoon,  in children attending and 

non-attending PDC. 

 

 
 

Morning        Afternoon 

Attending PDC 

(n=53) 

Non-attending PDC 

(n=88) 

 

p1 

Negative Negative 27 (51.0%) 51 (58.0%)  

0,04 Negative Positive 19 (36.0%)2 15 (17.0%) 

Positive Negative 1 (2.0%) 8 (9.0%) 

Positive Positive 6 (11.0%) 14 (16.0%) 

1Chi-square test    2 Partition of the chi-square: p<0,05 
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Table 3 – Number of saliva samples in the four combinations of positive 

and negative results for E. coli collected in the morning and afternoon, in 

children attending and non-attending PDC. 

 

 

Attending PDC  Positive in the morning   

 Yes No Total p1 

Positive in the afternoon Yes 6 19 25  

0.001 No 1 27 28 

 Total 7 46 53  

      

Non-attending PDC  Positive in the morning   

 Yes No Total p1 

Positive in the afternoon Yes 14 15 29  

No 8 51 59 0.221 

 Total 22 66 88  
1McNemar test 
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Table 4 – Associations between the result combination of E. coli negative 

in the morning and positive in the afternoon and the attendance to PDC, 

gender, age over 12 months, bottle feeding, use of diapers, use of pacifier 

and tooth brushing. 

 

 

 
 

 Negative E.coli in the moorning/ 
Positive E.coli in the afternoon 

  

 Yes  
(n=34) 

No  
(n=107) 

p Odds Ratio 
(95% CI) 

Attending PDC 
 

Yes (n=53) 
 

No (n=88) 

 
 

19 (56.0%) 
 

15 (44.0%) 

 
 

34 (32.0%) 
 

73 (68.0%) 

 
 
 

0.02 
 

 
 

2.72 
(1.15 – 6.46) 

     
Gender 

 
Male (n=71) 

 
Female (n=70) 

 
 

21 (62.0%) 
 

13 (38.0%) 

 
 

50 (47.0%) 
 

57 (53.0%) 

 
 
 

0.183 
 

 
 

1.84 
(0.78 – 4.37) 

 
 
Age over 12 months 

 
Yes (n=106) 

 
No (n=35) 

 
 
 

27 (79.0%) 
 

7 (21.0%) 

 
 
 

79 (74.0%) 
 

28 (26.0%) 

 
 
 
 

0.668 
 

 
 
 

1.37 
(0.50 – 3.89) 

 
Bottle feeding 

 
Yes (n=94) 

 
No (n=47) 

 
 

25 (74.0%) 
 

9 (26.0%) 

 
 

69 (65.0%) 
 

38 (35.0%) 

 
 
 

0.444 
 

 
 

1.53 
(0.60 – 3.95) 

 
Use of diaper 

 
Yes (n=83) 

 
No (n=58) 

 
 

21 (62.0%) 
 

13 (38.0%) 

 
 

62 (58.0%) 
 

45 (42.0%) 

 
 
 

0.846 
 

 
 

1.17 
(0.50 – 2.79) 

 
 
Use of pacifier 

Sim (n=62) 
 

Não (n=79) 

 
 

16 (47,0%) 
 

18 (53,0%) 

 
 

46 (43,0%) 
 

61 (57,0%) 

 
 
 

0,827 
 

 
 

1,18 
(0,51 – 2,74) 

 
 
Tooth brushing 

Yes (n=86) 
 

No (n=55) 

 
 

20 (59.0%) 
 

14 (41.0%) 

 
 

66 (62.0%) 
 

41 (38.0%) 

 
 
 

0.924 
 

 
 

0.89 
(0.38 – 2.10) 
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4. CONCLUSÕES 
 

1. Estar exposto ao ambiente de creche favorece o risco potencial de 

transmissão de patógenos, ainda que a creche estudada tenha 

apresentado práticas adequadas de cuidados das crianças e boas 

condições de higiene.  

 

2. O método utilizado mostrou-se de fácil coleta, factível em crianças 

pequenas, não-invasivo, rápido, de baixo custo, além de não requerer 

técnicas laboratoriais sofisticadas no entanto o fato de ser 

desconhecido o tempo de permanência da E.coli na cavidade oral, 

possivelmente, pode ter limitado a possibilidade de se encontrarem 

associações entre positividade e alguns fatores de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
34

APÊNDICE - 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Avaliação da prevalência de Escherichia coli em amostra de saliva de 
crianças de até 36meses frequentadoras e não-frequentadoras de creche de 
Presidente Prudente.-SP. 

O objetivo deste trabalho é investigar as condições de higiene bucal de 
criança na faixa etária de até 36 meses, de ambos os sexos, não-frequentadoras 
e frequentadoras de creche pública de ensino de Presidente Prudente, 
fornecendo ainda, subsídios para uma tese de mestrado em Nutrição. 
 Serão realizadas coletas de saliva com uma zaragatoa (cotonete). 
 Estará assegurado o acesso, em qualquer etapa do estudo, aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. O principal investigador é Prof.ª Ageane Monteiro Oliveira que pode ser 
encontrado no Laboratório à rua José Bongiovani, Nº 700 Bloco G; 
telefone:3229.1084 ou 3229-1189. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) - Rua Botucatu, 572 - 1º andar - cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 - E-
mail: cepunifesp@epm.br 
 É garantida a liberdade da retirada de consentimento, a qualquer 
momento, e a possibilidade de deixar de participar do estudo, sem qualquer 
prejuízo. 
 O participante tem, também, o direito de confidencialidade, pois as 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum participante. O participante tem, 
ainda, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou sobre resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores.O pesquisador assume o compromisso de 
utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Não existem despesas pessoais ou compensação financeira, em 
qualquer fase do estudo, para os participantes. 
 
 “Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou foram 
lidas para mim descrevendo esta investigação. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 
do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 
que tenho garantia de acesso a resultado quando necessário. Concordo voluntariamente que meu 
(minha) filho (filha) participe deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.” 
 
Data   ___________________________________________________ 
  Nome do aluno   Assinatura do responsável(pai)RG 
 
  ____________________________________________________ 
  Testemunha    Assinatura 
 
 Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 Data      ________________________ 
       Assinatura do pesquisador



 
 
 

 

APÊNDICE – 2 
 
 

FICHA DE CADASTRO 
 

 
NOME:___________________________________________________________ 
 
Data coleta:____________   Data Nascimento:________________ 
 
Nome responsável:__________________________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________Fone:______________ 
 
Medicação_________________________________________________________ 
 
Faz uso de chupeta   Sim (   ) Não (   )  
Faz uso de mamadeira  Sim (   ) Não (   )  
Faz uso de fralda   Sim (   ) Não (   ) 
Faz higiene bucal casa  Sim (   ) Não (   )  
Faz higiene bucal creche  Sim (   ) Não (   )  
Tem água tratada   Sim (   ) Não (   ) 
Tem esgoto    Sim (   ) Não (   ) 
Tem coleta de lixo   Sim (   ) Não (   ) 
Escolaridade Mãe__________________________________  
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