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PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM GESTANTES 

 

1 RESUMO:  

A pesquisa de estreptococos do grupo B é feita no terceiro trimestre da gestação 

entre a 35º a 37º semanas. O Streptococos agalactiae, um diplococo gram positivo, 

está presente na flora humana, geralmente encontrado no intestino e região anal. 

Esta bactéria raramente causa infecções em pessoas saudáveis, muitas vezes é 

assintomática sua infecção inclusive nas gestantes, porém no recém-nascido pode 

trazer grandes problemas, como pneumonia, meningite e septicemia. Estudos 

comprovam que na década de 1970  uma das maiores causas de morte neonatais 

foram causadas pela contaminação fetal por estreptococos, adquiridos durante o 

parto por mães colonizadas por essa bactéria e não tratadas. O objetivo do presente 

estudo é avaliar a presença de estreptococos do grupo B através da coleta de swab 

estéril anal e vaginal, semeados em meio de cultura específico. A coleta de dados foi 

realizada em um hospital da Cidade de Mogi Guaçu, observando os dados emitidos 

de Janeiro a Julho de 2016 e Janeiro  a Julho de 2017. Foram observados os 

registros e prontuários do hospital, realizando-se análise criteriosa dos exames de 

pesquisa de estreptococos do grupo B que foram descritos em gráficos, verificando, 

assim a importância do rastreamento da infecção em mulheres gestantes. Pode ser 

observado pela pesquisa um aumento na procura deste exame entre os anos de 

2016 e 2017, e o número de pacientes colonizadas pela bactéria.   

 

2 INTRODUÇÃO: 

O Streptococos agalactiae é um diplococo qram positivo, presente na 

microbiota humana, geralmente encontrado no sistema digestório e na região 

vaginal. 

Em pacientes imunocompetentes esta bactéria raramente ocasionar 

infecções, no entanto, sabe-se que hoje muitos dos casos de septicemias, 

meningite, doenças respiratórias, entre outras que acometem recém nascidos são 

causadas pelo estreptococos do grupo B, presente na hora do parto. Quando 

acontece a rotura de membrana, esta bactéria fica presentes no trato genital 

materno, podendo ser transmitida ao recém-nascido. 

Na década de 1970, uma das maiores causas de morte precoce de recém 

nascido foi ocasionado pela infecção do estreptococos. Médicos e enfermeiros de 

diversos hospitais e maternidades começaram a estudar condutas a serem tomadas 

para a diminuição dos casos, que culminou posteriormente em normas a serem 

seguidas para tentar diminuir estes índices. Houve uma grande diminuição destes 

casos comparados a outros anos, mas ainda podia ser observada uma taxa elevada 



de mortes causados por esta bactéria . Em 1996, o CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) decidiu normatizar, em protocolos condutas a serem 

seguidas como prevenção destas gestantes. 

A pesquisa universal para todas as gestantes baseia-se na coleta de 

secreção anal e vaginal através de swab entre a 35º e a 37º semana da gestação, 

trata-se de um exame com coleta rápida e indolor. 

 

3 OBJETIVOS: 

Avaliar a presença de estreptococos do grupo B em gestantes, através de amostras 

obtidas em coletas de swab anal e vaginal. 

 Objetivos específicos 

 Avaliar a presença ou ausência de estreptococos do grupo B em swab anal e 

vaginal; 

 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil (CAAE: 

69032917.3.0000.5679). Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal em coleta 

de dados de pacientes/clientes que estejam entre a 35º e a 37º semana da 

gestação. As variáveis do estudo foram definidas segundo: mulheres, gestantes, 

entre 16 a 50 anos, sendo posteriormente separadas por faixa etária e por meses. 

Como critérios de inclusão nessa pesquisa foram observadas mulheres que 

apresentem idade maior ou igual a 16 anos, gestantes, com solicitação médica para 

pesquisa de estreptococos do grupo B nos anos de 2016 (janeiro a julho) e 2017 

(janeiro a julho). Como critérios de exclusão foram excluídas pacientes que 

realizaram pesquisa de estreptococos no período anterior a 2016. Resultados 

encontrados em outros hospitais de Mogi Guaçu não foram incluídos no estudo.  

 

5 DESENVOLVIMENTO: 

A presente pesquisa foi realizada no laboratório de um hospital na cidade de Mogi 

Guaçu, no anos de 2016 e 2017. 

Os dados incluídos foram analisados, observando-se, mulheres, gestantes, no 

período entre a 35º a 37º semana de gestação com a solicitação médica para a 

realização da pesquisa de estreptococos. 



Em nenhum momento os nomes dos pacientes foram identificados, sendo 

usados números para identificação. 

Os resultados foram tabulados em planilha eletrônica e posteriormente foram 

apresentados graficamente a fim de permitir sua análise e interpretação. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os dados obtidos até o momento, observaram a presença de estreptococos do 

grupo B em gestantes no período de Janeiro a Julho de 2016 e de Janeiro a Julho 

de 2017, observando um aumento de 20% no número de exames realizados no 

período de 2017 em relação a 2016. 

Todos os swabs vaginais positivos (100%) também se apresentaram positivos nos 

swabs anais. No ano de 2016 foram coletados ao todo 42 swabs anal/vaginal, em 

que 23 (54,76%) foram coletadas de pacientes externos, e 19 (45,24%) coletados de 

pacientes internos. Destes 42 pacientes, apenas 4 (9,52%) pacientes externos 

apresentaram a presença da bactéria e nenhum (0%) paciente interno apresentou a 

bactéria. 

No ano de 2017 foram coletados ao todo 63 swabs anal/vaginal, em que 39 

(61.90%)  foram coletados de pacientes externos, e 24 (38,10%) de pacientes 

internos, sendo 6 (9,52%) resultados positivos (4 externos e 2 internos). Vale 

salientar, que no ano de 2017 constatou-se também três casos positivos de outras 

bactérias que foram identificadas pela metodologia, mas que não se enquadram 

como estreptotococos do grupo B.  

 

7  FONTES CONSULTADAS 

BREVIDELLI, M. M.; DOMENICO, E. B. L. de. Trabalho de conclusão de curso: 

guia prático para docentes e alunos da área da saúde. São Paulo. Iátria, 2006. 

CARVALHO, L.R. Colonização de gestantes pelo estreptococo do grupo B 

prevalência, fatores associados a cepas virulentas. Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Porto Alegre, v.1 p. 2-47, 2009. 

FRIEDMAN, L. M.; FURBERG, C. D.; DEMETS, D.L. Fundamentals of 

ClinicalTrials, 3ed. Mosby-Year Book. St. Louis, 1996. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em 

enfermagem: métodos, avaliação e utilização. Porto Alegre: Artmed, 2004. 



 

 


