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A ocorrência de colonização e/ ou infecção genitourinária é muito frequente na 

mulher grávida, sendo pertinente, por este motivo, realizar um rastreio de 

determinados microrganismos patogénicos, uma vez que poderá ocorrer 

contaminação dos recém-nascidos. Exemplo de microrganismos rastreados, na 

grávida, são as bactérias da espécie Streptococcus agalactiae. 

As bactérias da espécie S. agalactiae são as únicas que possuem antigénio do 

grupo B. Estes microrganismos foram inicialmente conhecidos como uma das causas 

de sepsis puerperal, embora esta doença seja relativamente rara, o S. agalactiae 

tornou-se mais conhecido como uma causa importante de sepsis, pneumonia e 

meningite em crianças recém-nascidas, bem como uma causa de doenças graves em 

adultos. 

O Streptococcus do grupo B (SGB) é frequentemente isolado, no rastreio 

realizado na mulher grávidas entre a 35ª a 37ª semana de gestação. Este rastreio é 

realizado como prevenção da infecção no recém-nascido. 

Para prevenir a infecção, do recém-nascido, recomenda-se fazer 

quimioprofilaxia durante o parto à gestante colonizada pelo S. agalactiae ou que 

possua factores de risco para a contaminação. Vários estudos têm demonstrado que a 

detecção nos exsudados recto/vaginais desta bactéria é a conduta mais eficaz de 

prevenção, evitando assim possíveis complicações para a criança. 

O índice de isolamento do microrganismo depende não só do tipo de meio de 

cultura mas também dos sítios anatómicos a partir dos quais são colhidas as 

amostras.  

A identificação da espécie S. agalactiae pode ser realizada através da 

observação do tipo de hemólise em gelose de sangue (após inoculação das 

zaragatoas em meio de enriquecimento), apresentando normalmente β-hemólise, 

porém com uma zona de hemólise muito discreta. 

Após a realização da identificação da espécie bacteriana é realizado o 

antibiograma. As bactérias da espécie S. agalactiae possuem resistência à 

gentamicina e ao ácido nalidixico e são sensíveis à penicilina. 
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1.1.  Histórico e Taxonomia 
Os Streptococcus patogénicos foram descobertos, em tecidos de um caso de 

erisipela, por Billroth em 1874, mas só em 1884, Rosenbach utilizou pela primeira vez 

o termo Streptococcus, para descrever uma bactéria, com morfologia de cocos 

dispostos aos pares e/ou em pequenas cadeias, que fora isolada de lesões 

supurativas no Homem.(1) 

As primeiras classificações eram baseadas apenas na actividade hemolítica e 

nas reacções serológicas com anticorpos de Lancefield. Shottmuller e colaboradores, 

em 1903, iniciaram a utilização do meio de agar sangue, possibilitando a diferenciação 

dos Streptococcus. Rebecca Lancefield, em 1933, desenvolveu uma classificação, 

para Streptococcus, baseada nas características antigénicas de um carbohidrato da 

parede bacteriana, denominado de carbohidrato C. Através de testes de precipitação, 

segundo as diferenças antigénicas foram diferenciados vários grupos (A, B, C, E, F, G, 

H, K). Contudo, verificou-se não ser possível classificar os Streptococcus somente 

com base no grupo serológico, pois espécies que partilham o mesmo grupo de 

antigénios são fisiologicamente e taxonomicamente diferentes, exemplo disso são o S. 

bovis e o S. faecalis.(1) 

As bactérias do género Streptococcus foram classificadas, por Sherman em 

1937, em quatro grupos: piogénicos, viridans, lacti e enterococci. Sendo que o S. 

agalactiae ficou classificado no grupo B dos piogénicos.(2) 

Kawamura e colaboradores, em 1995, publicaram um trabalho avaliando 

sequências de RNAr 16s de amostras de Streptococcus e demonstraram interessantes 

relações filogenéticas entre as espécies, sugerindo mudanças na classificação deste 

género. Este tipo de análise comparativa foi usado como critério para a classificação, 

subdividindo o género Streptococcus em seis grupos: bovis, salivarius, mutans, mitis, 

anginosus ou milleri e piogénicos, o qual inclui, entre outros, as espécies S. pyogenes 

e S. agalactiae.(2) 

Em 1938, Frey descreveu casos fatais de septicémia associados ao S. 

agalactiae. Contudo, só em 1964, Eickoff e colaboradores publicaram o primeiro 

trabalho relacionando a presença desta bactéria com doença nos recém-nascidos e 

adultos.(2) 

Durante a década de 70, a magnitude da doença e a atenção para com o S. 

agalactiae aumentou drasticamente, quando três investigadores demonstraram, 

separadamente, o envolvimento desta bactéria como a primeira causa de sepsis no 

recém-nascido.(2) 
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1.2. Streptococcus spp 
As bactérias do género Streptococcus pertencem à família Streptococcaceae, 

sendo constituídos por cocos de Gram positivo. A maioria das espécies são aeróbias 

ou anaeróbias facultativas (algumas das quais produtoras de hemolisina solúvel o que 

irá provocar uma zona nítida de hemólise em torno das colónias desenvolvidas em 

meio de gelose sangue, outras são não produtoras de hemolisina solúvel não 

alterando, por isso a coloração do meio em torno das colónias desenvolvidas em meio 

de gelose sangue), algumas crescem somente numa atmosfera com 5% de CO2 

(crescimento microaerofilia).(3) 

Para o isolamento destas bactérias é necessário o uso de meios enriquecidos 

com sangue ou soro, devido às suas exigências nutricionais, sendo o meio de Tood-

Hewitt um meio líquido, com as características necessárias, para a pesquisa de 

Streptococcus. Estas bactérias fermentam carbohidratos, o que resulta na produção 

de ácido láctico, são catalase negativa, oxidase negativa, imóveis e não produtoras de 

esporos.(3) 

A diferenciação das espécies de Streptococcus é complexa, existindo três 

esquemas diferentes sobrepostos para a classificação destes microrganismos (tabela 

1), que se baseiam nas propriedades seorológicas (Grupo de Lancefield), nos padrões 

hemolíticos (hemólise completa – β, hemólise incompleta – α e ausência de hemólise 

– ) e nas propriedades bioquímicas (fisiológicas). Contudo, estes esquemas de 

classificação não são mutuamente exclusivos, por exemplo o Streptococcus agalactiae 

(grupo B de Lancefield) é usualmente β-hemolítico, mas pode parecer -hemolítico, 

quando observado em gelose de sangue.(3) 

Lancefield desenvolveu o esquema de classificação serológica para diferenciar 

as estirpes β-hemolíticas, uma vez que estas, tais como algumas estirpes α-

hemolíticas e - hemolíticas, possuem antigénios específicos. Estes antigénios podem 

ser identificados por ensaios imunológicos, sendo úteis na identificação rápida de 

alguns Streptococcus patogénicos importantes.(3) 

A fenotipagem do grupo de Lancefield, actualmente, é somente usada em 

algumas espécies de Streptococcus (espécies pertencentes aos grupos A, B, C, F e 

G).(3) 

A maioria dos Streptococcus α-hemolíticos e -hemolíticos não possuem o 

antigénio específico do grupo, na parede celular, sendo por isso identificados com 

recurso a testes bioquímicos.(3) 

As espécies reconhecidas como agentes patogénicos humanos são: 
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- S. pyogenes (possui antigénios de superfície – proteína M – que os 

torna resistentes à fagocitose pelos fagócitos profissionais), este é o agente 

etiológico de faringite estreptocócica, escarlatina, febre reumática, infecções 

cutâneas e responsável pela febre reumática; 

- S. agalactiae, agente etiológico de meningites e sepsis puerperal e 

neo-natal; 

- S. pneumoniae, agente etiológico de pneumonia. 

Os Streptococcus do grupo viridans fazem parte da flora oral normal, assim 

como da flora do trato gastrintestinal e urogenital. 

 

 

 
Tabela 1: Classificação dos Streptococcus patogénicos mais comuns 

Identificação bioquímica Susceptibilidade 

Microrganismo Padrão de 
hemólise 

Classificação 
serológica Hidrólise 

do 
hipurato 

Teste 
CAMP 

Solubili-
dade à 

bili 
Bacitra-

cina 
Opto-
quina 

S. pyogenes β A - - - S R 

S. agalactiae β,  
hemolítico B + + - R R 

S. dysgalactiae β C, G - - - R R 

S. anginosus β, α  ou  -
hemolítico 

A, C, F, G, 
Não agrupável - - - R R 

S. pneumoniae α Não agrupável - - + R S 

Grupo Viridans α,  
hemolítico Não agrupável - - - R R 

S. bovis 
α,  

hemolítico 
ou  β 

D - - - R R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.3. Streptococcus agalactiae 
As bactérias da espécie S. agalactiae foram descritas, em 1887 por Nocard et 

Mollereau, com a designação de “Streptococcus da mastite”, só em 1896, Lehmann & 

Neumann utilizaram a designação actualmente usada.(1) 

Os S. agalactiae são cocos de Gram positivo (fig. 1) que se associam em 

cadeias ou aos pares, e que podendo ser capsulados. 
 

 
Figura 1: Streptococcus agalactiae, observadas ao microscópio óptico após coloração 

de Gram. Fonte: www.microbelibrary.org/Microbiology/details.asp?id=2333&Lang 

 

Estas bactérias crescem em meios nutricionalmente enriquecidos (como gelose 

de sangue), sendo observado o desenvolvimento de colónias com aspecto cremoso e 

uma zona estreita de β-hemólise ou sem hemólise (Fig. 2).  

Figura 2: Colónias S. agalactiae, observadas em gelose de sangue. Fonte: Laboratório 

de Microbiologia do Hospital Central do Porto 
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Em meios cromogénicos (fig. 3) as colónias podem apresentar coloração 

amarela, laranja sendo favorecido em anaerobiose, utilizando um meio contendo 

amido, e inibidores da síntese de folatos (como o metotrexato e do pH superior a 

7,3).(3)(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 3: Streptococcus agalactiae em meio de cromogénico. 

(http://www.biomerieux.pt/servlet/srt/bio/portugal) 

 

Christie, Atkins e Munch-Petersen, em 1944, descreveram um fenómeno lítico, 

produzido por 96% das amostras de Streptococcus do grupo B de Lancefield. Este 

fenómeno é denominado de CAMP (Christie, Atkins, Munch-Petersen) (Fig. 3), 

consistindo numa hemólise sinérgica produzida pela acção sequencial da 

esfingomielinase (β- toxina) dos Staphylococcus e a ceramida (N-acetil-esfingosina) 

uma proteína de ligação do Streptococcus agalactiae. Sendo produzida hemólise 

quando a toxina β das colónias de Staphylococcus altera as hemácias no meio de 

cultura sensibilizadas à acção da proteína de ligação (ceramida) do S. agalactiae. A 

acção combinada dos dois factores resulta na hemólise completa, a β-hemólise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Teste de CAMP: teste positivo para a amostra 1 (Streptococcus agalactiae) e teste 
negativo para a amostra 2 (Streptococcus pyogenes). 

(www.microbelibrary.org/Microbiology/details.asp?id=2333&Lang) 
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A principal característica das bactérias da espécie S. agalactiae é o facto de 

possuírem o antigénio do grupo B, polissacarideos da parede celular, embora este 

antigénio não seja específico, pois também se encontra presente em outras estirpes 

de Streptococcus, como é o caso do S. halichoeri.(3). 

Esta estirpe bacteriana apresenta reacção positiva para a hidrólise do hipurato 

e reacção negativa nos testes de sensibilidade à optoquina e da hidrólise de 

esculina(3). 

As estirpes de S. agalactiae podem ser caracterizadas com base em três 

marcadores serológicos: 

 - antigénio polissacarídico de parede celular específico do grupo ou antigénio 

do grupo B (composto por ramnose, N-acetilglicosamina e galactose); 

 - polissacarídeos capsulares específicos do tipo (Ia, Ia/c, Ib/c, II, II/c, III a VIII); 

 - proteína de superfície, proteína C.(3) 

Os polissacarídeos específicos do tipo são importantes marcadores 

epidemiológicos, com os serótipos Ia, III e V mais comummente associados à 

colonização e doença.(3) 

O Streptococcus agalactiae encontra-se presente no tracto genital e tubo 

digestivo. Nos adultos, a colonização é frequentemente assintomática, contudo esta 

bactéria pode ser responsável por septicemias, meningites, infecções urinárias e 

supurações profundas em indivíduos idosos, imunodeprimidos e/ou estar associada a 

outras doenças crónicas como a diabetes, a insuficiência renal, etc.  

No recém-nascido, a contaminação pode ocorrer “in útero” ou, mais frequentemente, 

por inalação do líquido amniótico ou secreções vaginais. Esta infecção poderá originar 

quadros de septicemia e meningite.(3)(1) 

 
 
 

1.4. Infecção/Doença por S. agalactiae 
O Streptococcus agalactiae foi considerado, nos anos 70 do século XX, nos 

EUA o principal agente responsável por sepsis e meningite no recém-nascido, bem 

como por infecções puerperais. Contudo nos últimos 20 anos tem sido registado, na 

literatura, um aumento notório do número de casos de infecção, por esta bactéria, no 

adulto.(4) 

Esta bactéria coloniza a pele, o trato respiratório alto, o tubo digestivo e o 

aparelho urogenital de muitos indivíduos saudáveis. Sob o ponto de vista patogénico, 

a infecção por S. agalactiae apresenta tropismo electivo para a pele e tecidos 
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celulares subcutâneos, sendo responsável por quadros de celulite, fasceíte, infecção 

de úlceras de pressão e de lesões cutâneas crónicas associadas à diabetes.(4) 

O pulmão, o trato urinário e o osso constituem, depois da pele, os locais de 

infecção mais frequentes, seguindo-se o tecido valvular cardíaco, as meninges e o 

peritoneu como estruturas preferencialmente afectadas, embora de forma muito 

rara.(4) 

Na grávida, o S. agalactiae, pode provocar, para além das infecções acima 

referidas, endometrite puerperal e amnionite. Existe, ainda, um risco aumentado da 

mãe desenvolver corioamniotite e o feto adquirir a infecção, quando a grávida é 

submetida a muitos exames vaginais e/ou quando são utilizados cateteres por tempo 

prolongado.(2) 

Contudo a maior relevância, da infecção por S. agalatiae, são os quadros 

graves de septicémia e meningite das crianças durante os períodos neonatal e 

perinatal, além da ocorrência de partos prematuros ou nascimentos de crianças de 

termo com baixo peso corporal. Muitos recém-nascidos, principalmente prematuros, 

nascidos de mães colonizadas por S. agalactiae, e provavelmente infectadas ainda, no 

útero podem estar criticamente doentes ao nascer, tendo um prognóstico reservado e 

uma mortalidade de 15 a 20%.(2)(5) 

A sepsis neonatal é um grave problema de saúde em todo o mundo, sendo que 

aproximadamente 30 milhões de recém-nascidos são acometidos, por ano, e cerca de 

1 a 2 milhões, destes, morrem. A incidência varia de 7,1 a 38 por 1000 nascidos vivos 

na Ásia, de 6,5 a 23 por 1000 nascidos vivos na África, de 3,5 a 8,9 por 1000 nascidos 

vivos na América do Sul e Caribe e de 1,5 a 3,5 por 1000 nascidos vivos nos Estados 

Unidos e Austrália. (6) 

O diagnóstico de septicemia do recém-nascido deve associar dados clínicos e 

microbiológicos, sendo que o diagnóstico clínico é dificultado pelo facto de a 

sintomatologia ser inespecífica. (6) 

A doença neonatal segue dois padrões, designados de “doença de início 

precoce” e “doença de início tardio”. A incidência da infecção no recém-nascido, por S. 

agalactiae, depende da forma clínica da doença, pois a incidência na doença precoce 

varia de 0,7 a 3,7 por 1000 nascidos vivos, e na doença tardia acomete 0,5 a 1,8 por 

1000 nascidos vivos.(7) 

Até à década de 70, em países desenvolvidos, a mortalidade observada era de 

15 a 55%, entretanto nos últimos anos houve um declínio para 10 a 15% na forma 

precoce e de 2 a 6% na forma tardia. (7) 
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1.4.1. Doença Neonatal de Início Precoce 

A doença neonatal precoce ocorre, geralmente, por transmissão vertical em 

decorrência da contaminação do recém-nascido pelo agente patogénico no canal do 

parto ou da contaminação secundária à bacteriémia materna (via transplacentária). (6) 

Esta doença infecciosa tem início nas primeiras 24 horas de vida em cerca de 

85% dos casos, podendo progredir rapidamente e acometer múltiplos órgãos, cuja 

taxa de mortalidade varia entre 5% a 50%. (6) 

Nesta infecção, os pulmões do recém-nascido podem ser afectados (35 a 

55%), provavelmente como resultado da aspiração do líquido amniótico infectado. A 

sepsis está presente em 25 a 40% dos casos com evolução para choque séptico em 

torno de 24 horas de vida. Pode ocorrer meningite em 5-15% dos recém-nascidos, 

sendo que a evolução para o óbito ocorre comummente no 2º dia de vida.(7) 

Na maioria dos casos clínicos é observado o envolvimento pulmonar, podendo 

levar à morte fetal por pneumonia no recém-nascido ou sepsis. O envolvimento 

meníngeo pode ser inicialmente inaparente, sendo por isso necessário realizar em 

todas as crianças suspeitas de infecção o exame do LCR (líquido 

cefalorraquidiano).(3) 

O recém-nascido pode também ser infectado, por S. agalactiae, durante o parto 

eutócico por passagem pelo canal de parto, embora a maioria das crianças, expostas 

ao microrganismo por esta via, possam tornar-se colonizadas na pele ou mucosas, 

mas permanecerem assintomáticas.(3) 

 
 
1.4.2. Doença Neonatal de Início Tardio 

Os sintomas clínicos da doença desenvolvem-se após a primeira semana de 

idade, sendo que a sua transmissão pode ser vertical, horizontal ou nosocomial.(3) 

Esta doença manifesta-se predominantemente como meningite (30-40%), 

bacteriana sem foco aparente (40%), artrite séptica (5-10%) e raramente como onfalite 

e osteomielite.(7) 

A taxa de mortalidade, por infecção de manifestação tardia, é inferior em 

relação à infecção clínica precoce, embora sejam comuns, em crianças com 

meningite, complicações neurológicas.(7) 

 

 

1.4.3. Infecção na Grávida 
Na mulher grávida o S. agalatiae pode causar infecção, contudo a maioria das 

mulheres são assintomáticas, o que está associado à colonização do trato genital.(3) 
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As infecções do trato urinário por S. agalactiae, ocorrem frequentemente nas 

mulheres durante ou imediatamente após a gravidez, cerca de 2 a 4% das gestações. 

O facto de as mulheres grávidas geralmente gozarem de boa saúde, o 

prognóstico é excelente para as que recebem terapêutica adequada para o tratamento 

da colonização por S. agalactiae. Complicações secundárias da bacteriémia por S. 

agalactiae, como endocardite, meningite e osteomielite, são raras. A mortalidade por 

S. agalactiae, na grávida, é extremamente rara.(3) 

 
 
 

1.5. Pesquisa Laboratorial de S. agalactiae  
Segundo as recomendações do CDC, para a pesquisa e identificação de S. 

agalactiae, após colheita da amostra com zaragatoa em meio de transporte de Amies 

ou Stuart, deve-se utilizar o meio de enriquecimento de Todd-Hewitt e o meio de agar 

sangue. 

 

 

1.5.1. Meio Líquido Todd-Hewitt 

O caldo de Todd-Hewitt (fig. 5) foi formulado por Todd e Hewitt para a produção 

de hemólise por Streptococcus, tendo sido modificado, por Updyke e Nickle, para meio 

de cultura para S. β-hemolíticos. 

O Caldo Todd-Hewitt é um meio líquido selectivo e de enriquecimento, o qual 

favorece o crescimento dos Streptococcus, sendo por isso utilizado na pesquisa de 

Streptococcus β-hemolíticos de amostras clínicas contendo flora mista.  

Este meio é nutritivo devido à presença de digestão péptidica de tecido animal 

e infusão de cérebro e coração. É um meio tamponado pelo fosfato de sódio e 

carbonato de sódio, para neutralizar o ácido produzido durante a fermentação de 

dextrose. Contém gentamicina e ácido nalidíxico, agentes antimicrobianos, que inibem 

a maioria dos microrganismos de Gram negativo da flora poli-microbiana, conferindo a 

característica selectiva ao meio. 

 Opcionalmente antes da inoculação da amostra pode-se adicionar 5% de 

sangue de carneiro, aproximadamente 0.25 ml. Esta adição reduz o efeito negativo da 

gentamicina no crescimento do Streptococcus do grupo B. 

O tempo de incubação deste meio para a pesquisa dos microrganismos é de 6-

24 horas a 37ºC. 
 

 



19 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 5: Meio líquido de Todd-Hewitt (www.uftm.edu.br/patolo/imagem.pdf) 

 
 
1.5.2. Meio agar sangue 

Este meio é constituído por Gelose Columbia à qual se junta sangue 

desfibrinado de carneiro ou cavalo, a uma temperatura de 45ºC. 

É um meio nutritivo muito rico, que permite o crescimento da maioria das 

espécies bacterianas, facilitando o crescimento de microrganismos com elevada 

exigência nutricional. 

Pode tornar-se selectivo quando adicionados agentes inibidores. Permite a 

observação da presença ou não de hemólise e o tipo de hemólise (β-hemólise, α-

hemólise, -hemólise). 

O tempo de incubação deste meio para a pesquisa dos microrganismos é 24-

48 horas a 37ºC, com atmosfera em 5% CO2. 

 

 

 

1.5.3. Colheita das Amostras 

A amostra para pesquisa de S. agalactiae é colhida em grávidas em 

ambulatório ou hospitalizados. Esta colheita deve ser realizada segundo as 

recomendações do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) em 2002, que 

sugerem a colheita com zaragatoa na região vaginal e rectal, podendo optar-se por 

utilizar uma ou duas zaragatoas. Após a realização da colheita as zaragatoas devem 

ser introduzidas em meio de transporte não nutritivo (como por exemplo o meio de 
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Amie ou Stuart sem carvão), sendo utilizado tubos de transporte para cada zaragatoa 

separadamente.(8). 

 

 

1.5.4. Isolamento e identificação presuntiva de S. agalactiae 

Após a colheita, devem-se remover a(s) zaragatoa(s) do(s) meio(s) de 

transporte e inocular em caldo de enriquecimento (fig.6), como o meio de Todd-Hewitt 

com suplemento de gentamicina e ácido nalidíxico. Incubar o meio de Todd-Hewitt 18-

24 horas a 35-37ºC, em atmosfera a 5% de CO2.(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Tubos contendo zaragatoas após 24 horas de incubação a 37º C. 

(www.uftm.edu.br/patolo/imagem.pdf) 

 

Semear em gelose de sangue e incubar 18-24 horas a 35-37ºC, em atmosfera 

a 5% de CO2.(8) 

Identificar os microrganismos sugestivos de S. agalactiae, observando-se a  

β-hemólise e as características das colónias. Se não observar colónias sugestivas de 

S. agalactiae após incubação de 24 horas, reincubar mais 24 horas nas mesmas 

condições. Ao fim deste tempo de incubação identificar os microrganismos suspeitos 

de S. agalactiae.(8) 

Para a identificação realizar os testes de aglutinação com partículas de látex 

(fig. 7) para identificar o grupo (grupo de Lancefield), realizar outros testes de detecção 

de antigénio do S. agalactiae ou realizar o teste de CAMP (prova de identificação 

presumível). (8). 
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Figura 7: Teste de aglutinação com partículas de látex (Slidex®Streptp Plus), negativo para o 

anti-soro A, C, D, F, G e positivo para o anti-soro B. (Laboratório de Microbiologia do Hospital 

Central do Porto) 

 
 
1.5.5. Antibiograma 

O antibiograma é realizado após identificação da estirpe bateriana, este poderá 

ser realizado em equipamento automático ou poderá ser manual. 

O antibiograma manual deve ser realizado em meio de Muller Hinton sangue. 

Para se efectuar a leitura do antibiograma deve-se verificar se o crescimento sobre o 

meio é uniforme com zonas de inibição circulares. A leitura é realizada segundo a 

medição do diâmetro da zona de inibição, em milímetros. 

Os resultados são interpretados da seguinte forma: 

 - sensível – o diâmetro é igual ou superior ao padrão definido para a CMI 

 - resistente – não há formação de halo ou o diâmetro é inferior à CMI 

 - intermediário – encontra-se num intervalo em que a CMI está entre 

resistente e sensível  
Para realizar o antibiograma é necessário uma suspensão, a partir de uma 

cultura pura em soro fisiológico estéril, na escala 0,5 de McFarland, a qual será 

espalhada no meio Muller-Hinton sangue pela técnica de sementeira em tapete. Após 

realizar a sementeira são colocados, no meio de cultura, os discos de papel 

impregnados com antibiótico (num máximo de 7 discos por placa). 
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1.6. Prevenção e tratamento da doença 
O Streptococcus do grupo B emergiu como a principal causa infecciosa de 

morbilidade e mortalidade no recém-nascido, nos Estados Unidos na década de 1970.  

Inicialmente a mortalidade, por esta infecção, foi descrita com taxas de mortalidade tão 

elevadas quanto 50%. (8) 

Ensaios clínicos demonstraram, no inicio da década de 80, que a administração 

de antibióticos durante o trabalho de parto, às grávidas em risco de transmitir o S. 

agalactiae ao recém-nascido, poderia prevenir a doença de início precoce. Contudo, 

só na década de 90, foram implementadas recomendações para a profilaxia intra-parto 

para a prevenção de doenças perinatais por S. agalactiae, tendo sido emitidas pelo 

Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), pelo Centro de Controlo e 

Prevenção de Doenças (CDC) em 1996 e pela Academia Americana de Pediatria em 

1997. (9) (8) 

Dados do CDC, dos EUA, mostram que, em 1993 a incidência da infecção por 

S. agalactiae foi de 1,7 casos por 1000 nados vivos, com taxas de mortalidade de 6% 

a 20%. Em 1999, após a implementação da detecção de mulheres colonizadas com 

técnicas específicas de diagnóstico, seguida pela profilaxia intra-parto com penicilina 

ou Ampicilina nas gestantes positivas, esta taxa diminuiu para 0,4 casos por 1000 

nados vivos. (8) 

Embora se verifique uma diminuição da incidência da infecção, com o aumento 

da prevenção na década de 90, o S. agalactiae continua a ser um dos principais 

agentes de infecção causador de morbilidade e mortalidade nos recém-nascidos, nos 

Estados Unidos. (10) 

 Existem novos dados disponíveis para a avaliação da eficácia da abordagem 

relativamente ao rastreio, desde 1996, o que levou à alteração, pelo CDC, das 

orientações para o rastreio de S. agalactiae na grávida, tendo sido actualizadas em 

2001. Estas orientações substituem as de 1996, destinando-se aos obstetras, aos 

cuidados pediátricos, aos laboratórios de microbiologia, aos administradores 

hospitalares, aos educadores de preparação para o parto, às autoridades de saúde 

pública, e as expectativas dos pais. (8) 

As alterações realizadas em 2001, em relação as orientações de 1996 foram: 

- Recomendação universal de cultura, como rastreio pré-natal, de 

Streptococcus do grupo B, em amostras de exsudado vaginal e rectal em todas as 

mulheres grávidas, entre a 35ª e a 37ª semana de gestação; 

 - Actualização dos regimes de profilaxia para mulheres com alergia à penicilina; 
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 - Obtenção de instruções detalhadas do modelo pré-natal, expandido aos 

métodos de recolha e processamento de cultura de Streptococcus do grupo B, incluído 

instruções dos testes de susceptibilidade; 

 - Recomendação contra a rotina de profilaxia intra-parto a mulheres 

colonizadas com Streptococcus do grupo B, as quais é planeado parto por cesariana e 

que ainda não tenham começado em trabalho de parto ou com ruptura da membrana; 

 - Um algoritmo sugerido para a gestão de doentes com risco de parto 

prematuro (fig. 8); 

- Um algoritmo actualizado para a gestão dos recém-nascidos expostos ao 

antibiótico profilático intra-parto (fig. 9). 

 Apesar de importantes alterações instituídas, muitas recomendações 

continuam iguais, tais como:  

- A penicilina continua a estar na primeira linha de antibióticos profiláticos intra-

parto, com a ampicilina como uma alternativa aceitável; 

- Mulheres cujos resultados da cultura, das amostras, sejam desconhecidos no 

momento do parto, devem ser seguidas como casos de risco. 

Os factores de risco obstétrico encontram-se alterados quando o parto se dá 

antes da 37ª semana de gestação, existe ruptura da membrana com duração superior 

a 18 horas ou a temperatura da grávida é superior a 38ºC (100,4ºF); 

- Mulheres com resultados negativos, nas culturas de exsudado recto/vaginal 

do rastreio para a pesquisa de Streptococcus do grupo B, cinco semanas antes do 

parto, não requerem profilaxia antimicrobiana intra-parto para Streptococcus do grupo 

B, mesmo durante o desenvolvimento de factores de risco obstétrico, ou seja, parto 

antes da 37ª semana de gestação, ruptura da membrana superior a 18 horas ou 

temperatura superior a 38,0ºC (100,4ºF); 

- Mulheres com bacteriúria, por Streptococcus do grupo B durante a gravidez, 

ou quando anteriormente tenham tido uma criança com doença por Streptococcus do 

grupo B, devem receber profilaxia antimicrobiana intra-parto; 

- Na ausência de infecção por Streptococcus do grupo B no trato urinário, não 

devem ser utilizados agentes antibacterianos antes do período para o tratamento intra-

parto assintomáticos pela colonização por Streptococcus do grupo B. (8) 
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Figura 8: Sugestão de algoritmo para antibioticoprofilaxia de mulheres em trabalho de parto 

prematuro. Este algoritmo não é um método exclusivo de tratamento, assim variações 

individuais ou preferências institucionais podem ser adequadas. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de algoritmo para tratamento de um recém-nascido cuja mãe recebeu AIP 

(antibioterapeutica intra-parto) ou com suspeita de corioaminionite. (8) 

 

 

1 Se a grávida não recebeu profilaxia para SGB durante o trabalho de parto, apesar de indicada, os dados são 
insuficientes para recomendar uma estratégia única de tratamento. 
2 Avaliação diagnóstica completa inclui: hemograma, PCR, hemocultura e radiografia de tórax, no caso de anomalias 
respiratórias. Quando existe sinais de sepsis, fazer exame de LCR. 
3 A avaliação limitada inclui hemograma completo, PCR e hemocultura 
4 A terapêutica empírica compreende penicilina ou ampicilina e um aminoglicosídeo e varia conforme os resultados das 
hemoculturas, LCR e evolução clínica do recém-nascido 

Suspender 
penicilina 

Nenhum 
crescimento 
em 48 horas 

Obter cultura 
rectal e vaginal 
para o SGB e 

iniciar 
penicilina EV 

   SGB +    SGB - Não tem 
cultura SGB 

Início do Trabalho parto ou RPM < 37 
semanas com risco iminente de parto 

Pen EV para ≥ 48 
horas (durante 

tocólise) 

Antibioticoprofilaxia 
no parto 

Não deve ser 
feita nenhuma 

profilaxia 

SGB

Nenhuma avaliação 
Sem terapêutica 

Observar ≥ 48 horas 

Avaliação limitada3 

Observar ≥ 48 horas 
Se suspeitar de sepsis, 
avaliação diagnóstica 
completa e terapêutica 

empírica4  

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

AIP materna para SGB? 

Sinais de Sepsis Neonatal? Avaliação diagnostica completa2 

Terapêutica empírica 

Idade gestacional menos 
que 35 semanas? 

Duração da AIP menos 
que 4 horas?1 

Antibióticos maternos por 
suspeita de Corioamnionite? 
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Com a implementação das medidas preventivas para infecção por 

Streptococcos agalactiae no recém-nascido tem-se verificado uma diminuição da 

incidência da doença de início precoce. Contudo, têm surgido potenciais efeitos 

adversos, com a implementação das medidas de prevenção, que têm suscitado 

preocupação. Os efeitos adversos verificados são a existência de reacções alérgicas 

ou anafiláticas aos agentes utilizados na profilaxia antibiótica intra-parto, o 

aparecimento de estirpes de S. agalactiae resistentes à terapêutica padrão e o 

aumento da incidência de infecções graves, no recém-nascido, provocadas por 

agentes patogénicos diferentes do S. agalactiae, incluindo estirpes resistentes aos 

antibióticos. Devido ao aumento de casos de resistência bacteriana aos agentes 

antimicrobianos em ambas as configurações, hospitalar e comunitária, a avaliação do 

impacto e eficácia continuada das intervenções baseadas na profilaxia antimicrobiana 

é crítica. (8) 

A antibioterapia de eleição na profilaxia preventiva da doença precoce do 

recém-nascido, provocada pelo S. agalactiae, são os β-lactâmicos (penicilina e 

ampicilina), pois a bactéria apresenta maior sensibilidade a estes antibacterianos. 

Como alternativa, são apontadas as Cefalosporinas de 2ª geração, os Macrólidos e a 

Clindamicina. Tem sido registada, uma incidência crescente de resistências à 

Eritromicina e Clindamicina.  
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CAPÍTULO 2 Metodologia, Análise e 
Tratamento de dados 
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2.1. Objectivos de Estudo 
Como já referimos anteriormente a infecção por Streptococcus agalactiae é um 

importante factor de morbilidade e mortalidade no recém-nascido, contudo em 

Portugal existem poucos estudos com abordagem a este tema. 

Assim, considera-se importante a realização de um estudo estatístico sobre os 

casos de colonização por S. agalactiae em mulheres grávidas, demonstrando a 

importância do rastreio e das técnicas de identificação desta bactéria para que seja 

possível detectar o S. agalactiae, quando a grávida se encontra colonizada por este 

agente e prevenir a infecção no recém-nascido. Assim, para a concretização deste 

estudo foi formulado um objectivo geral e respectivos objectivos específicos. 

 

Objectivo Geral: 
Confirmar a importância do rastreio de Streptococcus agalactiae em mulheres 

grávidas. 

 

Objectivos específicos: 

- Determinar a prevalência de casos de colonização por Streptococcus 

agalactiae em mulheres grávidas, seguidas no Hospital de Santo António; 

- Relacionar a colonização por S. agalactiae com a idade da grávida; 

- Estudo dos recém-nascidos infectados com o S. agalactiae, na primeira 

semana de vida. 

 

 

 

2.2. Metodologia 
A formulação dos objectivos do estudo exige a consideração de vários 

aspectos no processo de investigação, nomeadamente, o tipo de estudo, a 

constituição da amostra, os instrumentos e procedimentos na recolha de dados, bem 

como os procedimentos estatísticos para a análise dos resultados. 

 
 

2.2.1 Tipo de Estudo 

Na opinião de Angelis (1989), a escolha do desenho do estudo é um processo 

interactivo, sendo o desenho inicial sugerido pela questão de partida, pelo prazo 

delimitado para a pesquisa e pelos recursos existentes. 
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Neste estudo, optou-se por um desenho de investigação não experimental, de 

abordagem quantitativa, ex post facto, pois efectua-se por recolha de dados 

observáveis e quantificáveis, descrevendo ou medindo um determinado grupo de 

participantes, mulheres grávidas, a quem foi feita a pesquisa de S. agalactiae, sem 

manipulação de condições tendo em vista uma visão retrospectiva, tratando-se de um 

estudo retrospectivo.  

Este estudo, é considerado exploratório, uma vez que existem poucos 

trabalhos realizados sobre esta temática no nosso País. 

 

 

 

2.3. População e Amostra 

Este estudo foi desenvolvido no Serviço de Microbiologia do Hospital Central 

do Porto, Hospital de Santo António (HSA). 

A população em estudo são mulheres grávidas, acompanhadas pelo Serviço de 

Obstetrícia, que realizaram o rastreio para a pesquisa de Streptococcus agalactiae. A 

constituição da amostra foi realizada com base na amostragem não probabilística por 

conveniência  

A amostra será representada por 2786 mulheres grávidas, que realizaram o 

rastreio para a pesquisa de S. agalactiae entre a 35ª e a 37ª semana de gestação, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 49 anos, seguidas no Hospital de Santo 

António, no período compreendido entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2008. 

 

 

 

2.4. Colheita e processamento da amostra 
Este trabalho consistiu na análise dos resultados, obtidos na pesquisa de S. 

agalactiae, a partir de amostras de exsudado recto/vaginal de mulheres grávidas, entre 

a 35ª e a 37ª semana de gestação. O protocolo seguido para a colheita e 

processamento das amostras foi realizado num acordo dos Serviços de Obstetrícia e 

Microbiologia. 

As amostras de exsudado recto/vaginal foram colhidas com zaragatoa e 

enviadas em meio de transporte. 

As zaragatoas foram introduzidas em meio líquido selectivo de Todd-Hewitt, 

que depois é incubado 24horas a 37ºC. Posteriormente é realizada a sementeira em 

gelose de sangue e é colocado um disco de antibiótico SXT (Trimetoprim-

Sulfametoxazol), no primeiro quadrante do meio de cultura, sendo, seguidamente, 
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incubada 24horas a 37ºC. O disco de SXT vai inibir o crescimento de alguma 

bactérias, mas não inibe o crescimento do S. agalactiae uma vez que esta bactéria é 

resistente a este antibiótico. 

Quando foi observado crescimento sugestivo de colónias de S. agalactiae, 

estas foram repicadas para realização de identificação e antibiograma, executado no 

Vitek 2. 

 

 
2.5. Identificação e antibiograma automático 

O sistema automatizado Vitek® 2 executa as análises de identificação e 

sensibilidade, através da monitorização contínua do crescimento e da actividade dos 

organismos no interior das cartas. Esta função é executada através do sistema óptico 

de transmitância. 

O sistema Vitek® 2 é utilizado para a identificação da espécie bacteriana após 

visualização dos meios de cultura sólidos. O método que utiliza para realizar as 

determinações é o método colorimétrico. 

Para a realização de Vitek® é necessário realizar suspensões segundo a 

escala de McFarland (suspensão em solução salina com uma concentração 

compreendida entre 0,50 a 0,63 para bactérias Gram negativo e Gram positivo, 1,80 a 

2,20 para fungos e bacilos Gram positivo) a partir das colónias a pesquisar para a 

utilização das cartas. 

A escolha das cartas introduzidas no sistema automatizado depende do 

microrganismo em estudo e se é para identificação da espécie ou antibiograma. 

No antibiograma realizado para o S. agalactiae, foram testadas as 

sensibilidades para a Eritromicina e Clindamicin (entre outros antibióticos), pois a 

bactéria é sensível para estes fármacos. 

 

 
 

2.6. Recolha de dados 
Foram recolhidos dados das utentes acompanhadas no Serviço de Obstetrícia 

do Hospital de Santo António, desde 1 de Janeiro de 2005 ate 31 de Dezembro de 

2008. 

A recolha de dados foi feita, através do uso do software do Laboratório de 

Microbiologia, Modulab e VigiactTM, que utilizam um sistema de organização de base 

de dados da Izasa e Biomérieux, respectivamente. 
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Esta recolha implicou a utilização de alguns filtros que o software dispõe, tais 

como: definição de período temporal, definição do produto biológico, definição dos 

serviços clínicos, informações clínicas e resultados analíticos da pesquisa de 

Streptococcus agalactiae. 

O Laboratório de Microbiologia tem acesso aos dados demográficos de cada 

utente, previamente introduzidos informaticamente, pelos secretariados das consultas, 

no sistema informático (SONHO) numa ficha individualizada, sendo obrigatório o 

registo do nome, data de nascimento, idade, sexo, análises a efectuar, entre outros. 

O sistema informático atribui automaticamente vários códigos para cada utente, 

sendo que existe um código único para cada utente que nunca se repete, que é o 

número de processo. 

O sistema informático gera automaticamente outro código para identificação da 

amostra, a sua designação é constituída por uma letras indicativas do serviço onde 

será processado, qual o tipo de produto e por seis números. 

Durante a análise de resultados foram retiradas algumas questões que teria 

interesse trabalhar. Esta questão ocorre porque as informações clínicas que o 

laboratório dispõe no boletim de análises por vezes são insuficientes, sendo 

necessário consultar o processo (histórico) do utente. Uma das dificuldades 

encontrada foi a impossibilidade de saber se os partos, das grávidas rastreadas para a 

pesquisa de S. agalactiae, foram no Hospital de Santo António. 

 

 

 

2.7. Procedimentos estatísticos para tratamento e análise de dados 

A análise estatística dos dados foi efectuada com o recurso ao programa 

Statistical Pack for the Social Sciences - SPSS - versão 16. 

Para a análise dos dados, recorreu-se à estatística descritiva, com o cálculo de 

distribuições de frequência, media, mediana e moda. 

Foi também utilizada a estatística inferencial. Assim, utilizou-se o teste do Qui-

quadrado para comparar a distribuição entre variáveis e a Prova exacta de Fisher 

quando os valores esperados nas células da tabela eram inferiores a 5. Estes 

procedimentos implicaram um nível de significância que teve como critério p<0,05. 
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CAPÍTULO 3 Resultados e 
Discussão 
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3.1. Apresentação dos Resultados 
Da apresentação dos resultados consta a caracterização da amostra, a 

prevalência de colonização por S. agalactiae na grávida tendo como factor de variação 

a idade desta, bem como os resultados relativos à frequência de infecção por S. 

agalactiae no recém-nascido, obtidos no Hospital Geral de Santo António. 

 

 

 

3.2. Caracterização da Amostra e Resultados 
A amostra deste estudo é constituída por 2786 mulheres grávidas 

acompanhadas nos Serviços de Obstetrícia do Hospital de Santo António. Da análise 

da tabela 1, verifica-se que a distribuição das grávidas em estudo, segundo a idade, 

varia entre os 12 e os 49 anos, a média em 2005 é de 30,15, o desvio padrão é de 

5,59, sendo a mediana de 30 e a moda de 30, em 2006 a média é de 29,86, o desvio 

padrão de 5,40, sendo a mediana de 30 e a moda de 30, em 2007 a média é de 29,89, 

o desvio padrão 5,44, sendo a mediana 30 e a moda 30. 

A maioria das grávidas tem idade compreendida entre os 20 e os 34 anos 

(75,12% em 2005, 76,15% em 2006, 75,88% em 2007 e 77,14% em 2008), seguindo-

se as grávidas com idade superior ou igual a 35 anos (21,27% em 2005, 20,64% em 

2006, 20,00% em 2007 e 18,66% em 2008). O grupo etário com menor percentagem 

de mulheres grávidas é o grupo com idade inferior ou igual a 19 anos (grávidas 

adolescentes), sendo por isso menos representativo (3,62% em 2005, 3,21% em 2006, 

4,12% em 2007 e 4,20% em 2008). 

 
Tabela 2: Média, desvio padrão, mediana e moda das idades das mulheres grávidas que 

realizaram o rastreio para a pesquisa de S. agalactiae, respectiva, idade mínima e idade 

máxima, dos anos de 2005 a 2008 

 

Ano Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Moda 
Idade 

mínima 
Idade 

máxima 

2005 30,15 5,59 30 30 e 31 12 47 

2006 29,86 5,40 30 30 15 45 

2007 29,89 5,50 30 30 16 49 

2008 29,70 5,44 30 30 14 44 
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Gráfico 1: Frequência de mulheres grávidas que realizaram o rastreio para a pesquisa de S. 

agalactiae, entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2008 

 

 

 

Na tabela 3, apresenta-se a taxa de mulheres grávidas, acompanhadas no 

Serviço de obstetrícia, segundo o grupo etário. 

 
Tabela 3: Número e percentagem de mulheres grávidas segundo o grupo etário (≤19, 20 a 34, 

≥35) nos anos de 2005 a 2009. 

Anos 

2005 2006 2007 2008  

n % n % n % n % 

≤19 25 3,62 21 3,21 28 4,12 32 4,20 

20-34 519 75,12 498 76,15 516 75,88 587 77,14 
Grupo 
etário 

≥35 147 21,27 135 20,64 136 20,00 142 18,66 
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Da análise dos gráficos que se seguem, verificamos que a percentagem de grávidas 

adolescentes é baixa, como tal não pode ser considerada uma amostragem 

significativa. 

 

 
Gráfico 2: Percentagem de mulheres grávidas segundo o grupo etário no ano de 2005 

 
 

Gráfico 
3: Percentagem de mulheres grávidas segundo o grupo etário no ano de 2006 
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Gráfico 4: Percentagem de mulheres grávidas segundo o grupo etário no ano de 2007 

 

 

 

 
Gráfico 5: Percentagem de mulheres grávidas segundo o grupo etário no ano de 2008 
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O Streptococcus agalactiae foi isolado em 342 das 2786 grávidas, resultando 

uma prevalência de colonização materna por esse microrganismo de 12,28% (fig.10), 

sendo os resultados da pesquisa provenientes do Serviço de Microbiologia do Hospital 

de Santo António. 

 
 Grávidas colonizadas com S. agalactiae 

 Grávidas não colonizadas com o S. agalactiae 

Gráfico 6: Prevalência de colonização por S. agalactiae na grávida, durante o período 

de tempo de 2005 a 2008 

 

 

 

Da análise da tabela 4, verifica-se que em 2007 a percentagem de colonização, 

por S. agalactiae na grávida, foi a mais elevada (16,76%), seguindo-se p ano de 2005 

(13,17%). Nos anos de 2006 e 2008 verifica-se uma percentagem de colonização 

idêntica, 9,94% e 9,46%, respectivamente. 

 
Tabela 4: Número de grávidas que realizaram o rastreio para a pesquisa de S. agalactiae, 

número grávidas colonizadas e respectiva prevalência, no período de tempo de 2005 a 2008 

 

Ano 
Número de 

grávidas totais 
Número grávidas 

colonizadas 
Prevalência (%) 

2005 691 91 13,17 

2006 654 65 9,94 

2007 680 114 16,76 

2008 761 72 9,46 

Total 2786 342 12,28 
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Gráfico 7: Prevalência de colonização por S. agalactiae em grávidas acompanhadas 

no Hospital de Santo António de 2005 a 2008 

 

 

Pelos resultados obtidos, as grávidas com idades inferiores a 19 anos 

apresentam valores de prevalência mais baixos, de colonização por S. agalactiae, 

relativamente aos outros grupos etários estudados. 

 

Da análise da tabela 5, verificamos em 2005 uma maior prevalência de 

colonização nas grávidas com idade compreendida entre os 20 e os 34 anos (11,59%), 

em 2006 verificamos uma maior prevalência nas grávidas com idade superior ou igual 

a 35 anos (13,33%), em 2007 é o grupo etário entre os 20 e 34 anos, que apresenta 

uma maior prevalência de colonização (17,44%) e em 2008 a prevalência de 

colonização nas grávidas, com idades compreendidas entre os 20 e 34 anos e com 

idade superior ou igual a 35 anos, é semelhante (9,54% e 9,86%, respectivamente). 

Contudo, apesar desta diferença, por análise estatística dos diferentes grupos 

etários não foram observadas diferenças estatisticamente significativas com excepção 

dos valores obtidos para os grupos de mulheres com 20 a 34 anos de idade, e com 35 

anos ou mais no ano de 2005. 
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Tabela 5: Prevalência de colonização por S. agalactiae, das grávidas acompanhadas 

nos serviços de obstetrícia, no Hospital de S. António, durante o período de Janeiro de 2005 a 

Dezembro de 2008. 
 

Ano Idade (anos) Prevalência (%) 
≤ 19 8 

20 – 34 11,56 
 

2005 

≥35 19,7 
≤ 19 9,52 

20 – 34 9,04 
 

2006 

≥35 13,33 
≤ 19 14,28 

20 – 34 17,44 
 

2007 

≥35 14,70 
≤ 19 6,25 

20 – 34 9,54 
 

2008 

≥35 9,86 

 

 

 

Gráfico 8: Prevalência de colonização por S. agalactiae, das grávidas acompanhadas 

no Serviço de Obstetrícia, no Hospital de S. António, durante o período de Janeiro de 2005 a 

Dezembro de 2008. 
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A frequência de casos de infecção por S. agalactiae em recém-nascidos, 

nascidos no HSA, no período de 2005 a 2008 é de 5 casos, assim distribuídos: 2 

casos em 2005, 1 caso em 2006, 1 caso em 2007 e 1 caso em 2008. 

Comparando estas frequências de infecção com os dados fornecidos pelo 

serviço de Neonatologia, do Hospital Geral de Santo António, correspondente ao 

período de 2000 a 2004, verificamos a tendência da redução de frequência dos casos 

de infecção por S. agalactiae no recém-nascido. 

 
Tabela 6: Infecção por S. agalactiae em recém-nascidos, nascidos no HGSA entre o ano de 

2000 a 2008 

 

 

 

 

Gráfico 9: Frequência de infecção por S. agalactiae em recém-nascidos, nascidos no HGSA 

entre o ano de 2000 a 2008 

 

 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

12 (3 fora) 8 (2 fora) 
Nº de 
casos 

6 3 
2 

(fora) 
1 

(fora) 
3 (1 
fora) 

2 1 1 1 



40 
 

Da análise da tabela 7, verifica-se a existência de um maior do número de 

casos, de infecção por S. agalactiae no recém-nascido, quando o parto é eutócico (12 

casos), em relação ao parto por cesariana (8 casos). 

 
Tabela 7: Tipo de Parto e tempo de gestação 

Parto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Eutócico 6 1 1 3 0 1 0 0 

Cesariana 3 1 0 0 1 1 1 1 

<37 SG  0 0 2 0 1 1 0 

≤35 SG  0 0 1 0 1 0 1 
 
 

Dos casos de infecção por S. agalactiae, nos recém-nascidos estudados de 

2005 a 2008, verificou-se que dois recém-nascidos, em 2005, desenvolveram sepsis 

tendo sido diagnosticado sepsis com meningite em um dos casos, em 2006 um recém-

nascido com sepsis e em 2007 mais um caso de sepsis por S. agalactiae.  

O recém-nascido infectado com S. agalactiae no ano de 2008, terá 

desenvolvido doença neonatal de início tardio, uma vez que o microrganismo foi 

isolado em hemocultura 1 mês após o nascimento. 
 
Tabela 8: Número de casos de doença neonatal precoce de 2005 a 2008 

Doença 
Neonatal 
Precoce 

2005 2006 2007 2008 

Sepsis com 
meningite 1 0 0 0 

Sepsis 1 1 1 0 

 

Dos casos referidos no período de 2005 a 2008: 

1- Recém-nascido com sepsis com meningite, por S. agalactiae (ano 2005) 

2- Recém-nascido com sepsis, por S. agalactiae (ano 2005) 

3- Recém-nascido com sepsis, por S. agalactiae (ano 2006) 

4- Recém-nascido com sepsis, por S. agalactiae (ano 2007) 

5- Recém-nascido morre com 4 meses de vida com varias complicação tendo 

sido isolado S. agalactiae e Staphylococcus warneri (ano 2008) 
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Destes 5 casos apenas uma mãe, em 2005, apresentou resultados positivos 

para o rastreio do S. agalactiae, nos restantes casos as mãe apresentaram resultados 

negativos para esta pesquisa. 

 

 

 

3.3. Discussão 
Estudos sobre o Streptococcus agalactiae emergiram, sobretudo, na década de 

setenta, após publicações no Journal of Pediatrics que apontavam este microrganismo 

como uma importante causa de sepsis e meningite em recém-nascidos.(9) 

Desde então, inúmeras pesquisas demonstraram que o S. agalactiae é um dos 

microrganismos que mais origina quadros de sepsis em recém-nascidos, sendo por 

este motivo importante a prevenção da colonização neonatal, como a principal forma 

para redução desta doença.(10) 

A união de entidades como Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

College of Obstretricians and Gynecologists (ACOG) e American Academy of 

Pediatrics gerou um consenso de rastreamento e profilaxia da infecção pelo S. 

agalactiae.(11) 

 Dessa forma, a necessidade de conhecer a prevalência da colonização de 

gestantes pelo S. agalactiae é essencial nesse consenso. 

Acredita-se que aproximadamente de 10 a 30% das gestantes apresentam-se 

colonizadas pelo S. agalactiae. Todavia diversas variáveis podem influenciar a 

prevalência da colonização pelo S. agalactiae, dentre elas destacam-se a idade, a 

paridade, a região geográfica, os meios de cultura utilizados e a metodologia 

adoptada.(12) 

Neste trabalho foi realizado um estudo de prevalência de colonização por S. 

agalactiae na grávida, tendo como variável a idade, não tendo sido possível a 

utilização dos restantes dados demográficos devido ao escasso tempo disponível, 

para consulta e processamento dos dados. Foi, ainda, recolhida informação dos casos 

de infecção por S. agalactiae, no recém-nascido. 

A amostra em estudo foi composta por 2789 grávidas, tendo contabilizado as 

grávidas seguidas pelo Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santo António, no 

período de tempo de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2008. Verificou-se 

que a prevalência de infecção por S. agalactiae é de 12,28%. 

Na análise estatística da prevalência de infecção nos diferentes grupos etários, 

com excepção dos valores obtidos para os grupos de mulheres com 20 a 34 anos de 

idade, inclusive, e com 35 anos ou mais no ano de 2005, as diferenças de resultados 
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não foram significativas. Porém, a amostra de mulheres grávidas com idade inferior ou 

igual a 19 anos é pequena, não podendo ser analisada como uma amostragem 

significativa.  

A idade materna menor que 20 anos foi referida como factor epidemiológico 

favorável à colonização pelo EGB.(13) Contudo, no presente trabalho, não se 

observou diferença estatisticamente significativa entre as gestantes colonizadas e as 

não colonizadas. Dessa forma, acredita-se que o aumento de amostra aliada à 

inclusão de gestantes com idade menor que 19 anos poderia provar essa relação de 

significância. 

No estudo dos casos de doença de início precoce no recém-nascido, verifica-

se a diminuição de frequência da infecção após o início do ano de 2004, período a 

partir do qual foi iniciada a pratica de rastreio de S. agalactiae entre a 35ª e 37ª 

semana de gestação. 

É de referir que o caso de infecção por S. agalactiae no ano de 2008 será 

considerada doença de início tardio. 

Dos recém-nascidos com sepsis por S. agalactiae apenas uma mãe teve um 

resultado positivo para o rastreio do microrganismo. Para as restantes grávidas foram 

obtidos resultados negativos quando realizaram o rastreio, facto que poderá ter várias 

causas, pois a grávida poderá ter sido colonizada no período após a realização do 

rastreio. Contudo será interessante a realização de um estudo comparativo da 

sensibilidade das diferentes técnicas te pesquisa e identificação do S. agalactiae.  

Neste estudo, constatou-se a ocorrência de doença de início precoce em 

recém-nascidos cujo parto foi através de cesariana. De 2005 a 2007, das quatro 

ocorrências de sepsis por S. agalactiae, três dos recém-nascidos, nasceram através 

de parto por cesariana. Casos de doença de início precoce foram referidos como 

tendo maior incidência aquando a passagem pelo canal do parto (parto eutócico). Será 

interessante estudar este casos, uma vez que o parto por cesariana é referido como 

uma forma do recém-nascido não ser infectado pela mãe colonizada. Dessa forma, 

considera-se importante um estudo detalhado com vista a prevenção e melhores 

cuidados de saúde do recém-nascido. 
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CAPÍTULO 4 Conclusão 
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O número de grávidas adolescentes, neste estudo, é relativamente baixo, não 

existindo uma amostragem significativa, representativa deste grupo etário. 

 

Os resultados deste trabalho mostram que não existe diferença no que se 

refere à prevalência de colonização segundo o grupo etário. 

 

No ano de 2007, verifica-se um aumento da prevalência de colonização, por S. 

agalactiae na grávida, em relação aos outros anos estudados (2005, 2006 e 2008). 

Contudo, no referido ano, não existiu alteração do método nem do material usado para 

a pesquisa e identificação do S. agalactiae. Assim, será importante a avaliação de 

outros factores que possam influenciar as taxas de colonização. 

O número de grávidas que realizaram o rastreio para a bactéria é idêntico ao 

longo dos anos, de 2005 a 2007, existindo um ligeiro aumento no ano de 2008. 

 

Observa-se uma redução da frequência da infecção, em recém-nascidos, por 

S. agalactiae ao longo dos anos o que estará na sequência do cuidado no rastreio da 

colonização materno para esta infecção e na melhor qualidade dos cuidados de saúde 

maternos tendo em vista a prevenção da contaminação do recém-nascido. 

 

Pela repercussão da infecção no recém-nascido por S. agalactiae é de toda a 

importância fazer o rastreio materno para a prevenção oportuna e adequada da 

contaminação do recém-nascido. 

 

Observa-se a ocorrência de doença de início precoce no recém-nascido, 

mesmo quando o parto é realizado por cesariana. O que poderá indicar que o recém-

nascido fora infectado in útero. Contudo, o número de casos de infecção quando o 

parto é eutócico é superior ao número de casos quando o parto é por cesariana. 

 

De 2005 a 2008 existiram cinco casos de doença de início precoce no recém-

nascido. O recém-nascido nascido em 2008 não sobreviveu, possivelmente a vários 

factores, que não só a infecção por S. agalactiae, uma vez que se encontrava 

infectado com outros microrganismos. Os restantes recém-nascidos com sepsis por S. 

agalactiae sobreviveram, isto dever-se-á ao rápido diagnóstico de sepsis, identificação 

do agente patogénico e tratamento da infecção. 

 

Tendo em conta o número de casos positivos de recém-nascido nascidos de 

mães que foram negativas no rastreio, revela-se de todo o interesse investir na 
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procura de técnicas de diagnóstico mais seguras que permitam anular os resultados 

falsos negativos.   

 

 

Quanto à perspectiva de trabalhos futuros, pode sugerir-se: 

  - Realização de um estudo prospectivo, para a infecção de início precoce no 

recém-nascido, envolvendo os serviços de Microbiologia, Obstetrícia e Neonatologia.  

 - Realização de um estudo de comparação do método usado com outras 

técnicas que possam apresentar vantagens, como a possibilidade de identificação, da 

bactéria, mais rápida, ou mesmo meios mais específicos para a pesquisa de S. 

agalactiae. 

 - Realização de um estudo dos casos de infecção de início precoce no recém-

nascido, cujo parto foi realizado por cesariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 
 

 



47 
 

1. Gomes, Marcos J P. Microbiologia Cínica. 2008. 

2. Borger, Irina L. Estudos da Colonização por Streptococcus agalactiae em 
Gestantes Atendidas na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Niterói : s.n., 2005. 

3. Murray, Patrick R., Rosenthal, Ken S. e Pfaller, Michael A. Microbiologia Médica. 
s.l. : Mosby Elsevier, 2006. 

4. Isselbacher, et al. Medicina Interna. 9ª Edição. s.l. : Guanabara Koogan. 

5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 2ª 
Edição. Geneva : World Health Organization. Vol. II. 

6. Filho, Didier S. C., Tibiriçá, Sandra H. C e Diniz, Cláudio G. Doença Perinatal 
Associada aos Estreptococos do Grupo B: Aspectos Clínico-microbiológicos e 
Prevenção. 2008. pp. 127-134. 

7. Costa, Helenilce P. F. e Brito, Ângela S. Pevenção da Doença Perinatal pelo 
Estretpococo do Grupo B. Rio de Janeiro : s.n. 

8. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease: Revised Guidelines from 
CDC. 2002. 

9. Baker C.J., Rench M.A., Edwards M.S., Carpenter R.J., Hays BM, Kasper D.L. 
Immunization of pregnant Women With a polysaccharide vaccine of group B 27 
streptococcus. s.l. : N Engl J Med, 1988. 

10. Badri M.S., Zawaneh S., Cruz A.C. Rectal colonization with group B 17 
streptococcus: relation to vaginal colonization of pregnant women. s.l. : J Infect Dis, 
1977. 

11. Schuchat, A. Epidemiology of Group B Streptococcal Disease in the United States: 
145 shifting paradigms. s.l. : Clinical Microbiology Review, 1998. Vol. XI. 

12. Regan J.A., Klebanoff M.A., Nugent R.P. ,Vaginal infections and prematurity 
study 132 group. The epidemiology of group B streptococcal colonization in pregnancy. 
s.l. : Obstet Gynecol, 1991. 



48 
 

13. Schuchata A., Oxtoby M., Cochi S., Sikes R.K. Population-based risk factors for 
neonatal group B Streptococcal disease: results of a cohort study in metropolitan 
Atlanta. J. Infect. Dis. 1990. 

14. Influencia do conteúdo vaginal de gestantes sobre a recuperação do estretococo 
do grupo B nos meios de transporte Stuart e Amies. Simões, José A., Poletti, Giana 
B., Portugal, Priscilla, M., Brolazo, Eliane M. 2005, Rev Bras Ginecol Obstet., pp. 
672-676. 

15. Grassi, Marcília S., Diniz, Edna M. A., Vaz, Flávio A. C. Métodos laboratoriais 
para diagnóstico da infecção neonatal precoce pelo Streptococcus beta hemolítico do 
grupo B. São Paulo : s.n., 2001. 

16. Valido, A. M., Guimarães, H., Amaral, J. M., Januário, L., Carrapato, R., Tomé, 
T., Martins, V. Consensos Nacionais em Neonatologia. Coimbra : Sociedada 
Portuguesa de Pediatria, 2004. 

17. Madigan, Martinko, Parker. Microbiologia de Brock. 10ª Edição. São Paulo : 
Pearson Prentice Hall, 2004. 

18. Murray P. R., Rosenthal K. S. Pfaller M. A. Microbiologia Médica. 5ª Edição. s.l. : 
Mosby Elsevier, 2006. 

19. Money, D. M., Dobson S. The Prevention of Early-Onset Neonetal Group B 
Stretococcal Disease. SOGC Clinical Practice Guidelines. 2004. 

20. Allen, U. D., Navas, L., King, S. M. Effectiveness of intrapartum penicillin 
prophylaxis in preventin early-onset group B streptococcal. Current Review Actualités. 
1993. 

21. Prevention of Parinatal Group B Streptococcal Disease: A Public Health 
Perspective. Prevention, Centers for Disease Control and. USA : Public Health 
Service, 1996, Vol. 45. CDC. 

22. Grassi, M. S., Diniz, E. M., Vaz, F. A. Métodos laboratorias para diagnóstico da 
infecção neonatal precoce pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo B. 2001. 

23. Clayton, B. D., Stock, Y. N. Fundamentos de Farmacologia. Portugal : 
Lusociência, 2002. 



49 
 

24. Collee, J. G. et al. Microbiologia Médica. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 
1993. 

25. Ferreira, W., Sousa, J. Microbiologia. Lisboa : Lidel, 2002. Vol. I. 

26. —. Microbiologia. Lisboa : Lidel, 2000. Vol. III. 

27. Fonseca, A., Sebastiao, C. et al. Orientações para a elaboração de um Manual 
de Boas Práticas de Bacteriologia. nstituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 
2004, Programa Nacional de Controlo de Infecção. 

28. Cheuk, E. S., Tsui, M. H., Kong, F. Identification of a Stretococcus agalactiae 
Serotype III subtype 4 Clone in assocition with Adult Invansive Disease in Hong Kong. 
Copyright, 2006. 

29. Maisey, H.C., Doran, K. S., Nizet, V. Recent advances in understanding the 
molecular basis of group B Streptococcus virulence. USA : s.n., 2009. 

30. Johri, A. K., Paoletti, L. C., Glaser, P. et al. Group B Streptococcus: global 
incidence and vaccine development.  

31. Disponível em: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5111a1.htm 

31. Disponível em: http://www.maternoinfantil.org/archivos/C35.PDF 

31. Disponível em: 
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/soa_bacterial/en/index4.html 

31. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8637497 

31. Disponível em: http://www.perinatology.com/protocols/GBS.htm 

31. Disponível em: http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/groupb.pdf 

 

 


