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Objetivo: Analisar a prevalência de Streptococcus agalactiae em gestantes e seus possíveis fatores de 

risco, bem como o impacto perinatal e a suscetibilidade antimicrobiana das colonizadas. Métodos: 

Após aprovação pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Iguaçu (CEP-UNIG), foi realizado, 

entre dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, um estudo de caráter observacional, na Maternidade 

Mariana Bulhões, no Município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Foram avaliadas até o momento trinta 

gestantes a partir da 28º semana de gestação. O cálculo do tamanho amostral ocorreu por 

conveniência. Até o momento foram analisadas 60 pacientes. Foi utilizada técnica do swab estéril 

único para coleta de secreção das regiões vaginal e perianal. As amostras recém-obtidas eram 

armazenadas em meio de transporte Stuart e, no laboratório, inoculadas em meio seletivo Todd-

Hewitt adicionado de gentamicina (8 ug/mL) e ácido nalidíxico (15 ug/mL), com posterior subcultivo 

em placas em ágar-sangue. Nos materiais eram realizados teste de Gram, catalase com peróxido de 

oxigênio. As positivas foram submetidas a testes de suscetibilidade antimicrobiana. Foram também 

avaliadas variáveis socioeconômicas, reprodutivas, clínico-obstétricas e neonatais. Resultados: 

Embora o estudo ainda esteja em andamento, a prevalência de infecção por EGB mostra alarmantes 

valores de 80% . Não foi observada diferença de prevalência do estreptococo do Grupo B com outras 

variáveis reprodutivas ou obstétricas. Em 25% dos casos de infecção as gestantes relataram infecção 

do trato urinário. Já em 54% dos casos relataram corrimento vaginal. Em cinco casos, os recém-natos 

evoluíram para sepse precoce, diagnosticados por padrão clinico-laboratorial e procederam com 

internação em unidade de terapia intensiva. Foi encontrada resistência para penicilina (6/24 casos), 

eritromicina (2/24). Ainda foi testado extrato de aroeira para investigação de atividade antimicrobiana 

sendo encontrada resistência em 5/24 casos, evidenciando a ação antimicrobiana deste extrato, 

situação já relatada para outras espécies de Streptococcus, entretanto ainda não relato para o EGB. 

Conclusão: A taxa de infecção demonstrou valores alarmantes e maiores que a média nacional. A 

sepse neonatal, é frequentemente causada pela infecção pelo EGB. Estudos acerca da susceptibilidade 

antimicrobiana se tornam relevantes no intuito de se discutir amplamente o uso indiscriminado de 

antibióticos, bem como a promoção de métodos de tratamento alternativos.   
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