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INTRODUÇÃO

OStreptococcus do grupo B (SGB), ou Streptococcus
agalactiae, é um coco gram-positivo que tem como

reservatório o trato gastrointestinal, sendo esta a fonte
para a colonização genitourinária na grávida1. A colo-
nização retovaginal pode ser intermitente, transitória
ou persistente1. A prevalência da colonização vaginal

ou retal nas grávidas situa-se entre os 10 e os 30%2,3. As
grávidas colonizadas são geralmente assintomáticas,
porém o SGB pode causar infeção, sendo responsável
por 2 a 4% das infeções urinárias durante a gestação4.
Pode ainda resultar em amnionite, endometrite e bac-
teriemia. Está também associado a um aumento do ris-
co de parto pré-termo e morte fetal5.

No recém-nascido o SGB é a principal causa de in-
feção6, podendo originar uma infeção neonatal preco-
ce (EOD – early-onset disease) ou tardia (LOD – late-on-
set disease). A EOD ocorre nos primeiros 7 dias de vida
e dá-se por transmissão vertical, aspiração fetal ou neo-
natal durante o trabalho de parto, nascimento ou am-
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bos6-8. É caracterizada primariamente por sépsis, pneu-
monia ou menos frequentemente por meningite e é
mais provável manifestar-se nas primeiras 12-48 horas
após o nascimento6-8. Já a LOD ocorre entre os 7 dias
e os 2-3 meses de idade evidenciando-se por bacterie-
mia, meningite e menos comummente por infeção or-
gânica ou de tecidos moles1. Esta é adquirida prima-
riamente por transmissão horizontal da mãe, mas tam-
bém de fontes hospitalares ou indivíduos na comuni-
dade9.

O fator de risco primário para a EOD é a colonização
retovaginal materna por SGB durante o parto10,11. Outros
fatores de risco identificados são a idade gestacional in-
ferior a 37 semanas, baixo peso ao nascimento, rotura
prolongada de membranas, infeção intraamniótica, ida-
de materna jovem e raça negra5,10,12-14. Outros fatores
como colonização retovaginal intensa, bacteriúria por
SGB e ter um recém-nascido anterior afetado por EOD
por SGB também estão associados a um risco aumenta-
do15-19. Em qualquer trimestre, o SGB isolado em amos-
tras de urina colhida assepticamente com qualquer con-
tagem de colónias é considerado um pressuposto para
uma colonização retovaginal intensa1.

Cerca de 50% das mulheres colonizadas por SGB
vão transmitir a bactéria ao recém-nascido na ausên-
cia de profilaxia antibiótica intraparto e 1% a 2% des-
ses recém-nascidos vão desenvolver EOD11,20. Do total
de casos de EOD, 72% ocorrem em recém-nascidos de
termo12,21. Contudo, a taxa de mortalidade é marcada-
mente superior nos recém-nascidos pré-termo (19%
pré-termo; 2% termo)12. A implementação de normas
de orientação nos Estados Unidos da América (EUA)
para a profilaxia antibiótica intraparto resultou numa
redução da incidência de EOD superior a 80%, de 1,8
por 1000 nados vivos nos anos 90 para 0,23 por 1000
nados vivos em 201512.

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
recomenda o rastreio pré-natal do SGB a todas as grá-
vidas entre as 35 e as 37 semanas22, no entanto a res-
ponsabilidade da emissão das normas orientadoras
nesta área passou recentemente para a American Colle-
ge of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) que pre-
coniza o rastreio somente a partir das 36 semanas de
gestação1. Sendo os EUA o país onde decorrem a maio-
ria dos estudos sobre o assunto é importante que as
recomendações portuguesas tenham em conta as re-
comendações publicadas nesse local. Atualmente o
programa nacional para a vigilância da gravidez de bai-
xo risco da Direção-Geral da Saúde preconiza o ras-
treio bacteriológico de SGB entre as 35 e as 37 sema-

nas23. Os objetivos deste estudo foram avaliar a preva-
lência da colonização por SGB nas grávidas cujo par-
to decorreu num hospital terciário, avaliar diferenças
entre o grupo das grávidas colonizadas e o grupo das
grávidas não colonizadas, correlacionar o estado de co-
lonização por SGB com os fatores de risco e avaliar a
ocorrência de EOD.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, retrospetivo e
descritivo no Centro Hospitalar e Universitário de São
João (CHUSJ), no período compreendido entre janei-
ro de 2013 e setembro de 2019. Do total de partos
ocorridos neste período (16.952) foram excluídos
1.443 por gestação múltipla, 50 por morte fetal in-
trauterina, 3.144 por resultado da cultura para SGB
desconhecido e não identificação de unidades forma-
dores de colónias (UFC) de SGB em qualquer amostra
de urina na gravidez, o que resultou num total de
12.315 casos elegíveis.

Foram estudadas variáveis sociodemográficas e an-
tropométricas: idade materna, índice de massa corpo-
ral (IMC) calculado com base no peso determinado na
primeira consulta, tabagismo durante a gravidez e es-
colaridade. Quanto à história obstétrica, foram obti-
dos o número de gestações, paridade e abortos ante-
riores. Relativamente às variáveis da gestação atual fo-
ram estudados: os resultados da cultura retovaginal
para o SGB, bacteriúria por SGB, rotura prematura de
membranas, infeção do trato urinário, febre intrapar-
to (temperatura auricular ≥38º�C), idade gestacional à
data do parto, ganho de peso durante a gestação e co-
rioamnionite por SGB. Foram também recolhidos da-
dos do recém-nascido: sexo, peso ao nascimento, ín-
dice de Apgar ao 1º e 5º minutos e infeção neonatal
precoce por SGB (diagnóstico laboratorial por isola-
mento da bactéria no sangue, líquido cefalorraquidia-
no, aspirado traqueal ou local de supuração). Para a
identificação dos recém-nascidos com infeção foram
analisados os casos de internamento por suspeita de in-
feção neonatal, sendo esses dados depois cruzados
com os resultados laboratoriais com identificação de
SGB nos produtos de colheita enviados para análise,
como sangue, líquido cefalorraquidiano, secreções
brônquicas e fragmento de placenta. Os dados foram
recolhidos das bases de dados ObsCare® e SClínico®.

No serviço de Obstetrícia do CHUSJ o rastreio é efe-
tuado a todas as grávidas entre as 35 e as 37 semanas,
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sendo efetuada profilaxia intraparto nos seguintes ca-
sos: recém-nascido anterior com infeção por SGB, bac-
teriúria por SGB na presente gravidez ou cultura posi-
tiva para SGB24. Nas situações de grávidas com alergia
à penicilina é pedido ao laboratório o teste de sensibi-
lidade à clindamicina24.

O diagnóstico de coriamnionite é efetuado através
da presença de febre materna ( ≥38,5º�C) e de pelo
menos um dos seguintes critérios clínicos ou labora-
toriais: taquicardia materna (frequência cardíaca (FC)
> 100 batimentos por minuto (bpm)); taquicardia fe-
tal (FC > 160 bpm); dor/sensibilidade uterina; líquido
amniótico com cheiro fétido; leucocitose (> 15.000 cé-
lulas/mm3). Posteriormente é confirmado pelos exa-
mes histológico e microbiológico da placenta (de acor-
do com protocolo do serviço de Obstetrícia do
CHUSJ).

As grávidas foram divididas em dois grupos, colo-
nizadas por SGB e não colonizadas por SGB, de acor-
do com os resultados da cultura retovaginal para SGB
e da presença de bacteriúria por SGB.

O presente projeto de investigação foi aprovado pela
Comissão de Ética para a Saúde do CHUSJ/FMUP.

A análise estatística dos dados foi realizada com re-
curso ao Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
versão 25.0. Foi efetuada uma análise descritiva das

variáveis, sendo que as variáveis quantitativas foram
descritas por médias, desvios padrão, valores mínimo
e máximo. Quanto às variáveis qualitativas foram des-
critas por frequências absolutas e percentagens váli-
das. Para análise estatística foram utilizados os testes de
c2 de Pearson ou exato de Fisher para avaliar fatores de
risco para a colonização por SGB e os testes de t-Stu-
dent e de Mann-Whitney para comparar médias e dis-
tribuições nas grávidas colonizadas e não colonizadas,
considerando um nível de significância estatística de 
p ≤ 0,05 e intervalo de confiança de 95% (IC 95%).

RESULTADOS

Foram avaliadas 12.315 grávidas com idade com-
preendida entre os 14 e os 51 anos, com média de 31,2
(± 5,5) anos. A idade gestacional variou entre as 24 se-
manas e quatro dias e as 42 semanas, com média de
39,4 (± 1,2) semanas. A média do IMC foi de 24,7 (±
4,9) kg/m2. Verifica-se uma maior frequência de re-
cém-nascidos do sexo masculino num total de 6.365
o que representa 51,7% da amostra.

Do grupo de estudo, 2.211 grávidas encontravam-
-se colonizadas pelo SGB o que corresponde a uma
prevalência de 18% (Intervalo de confiança de 95%

TABELA I. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E ANTROPOMÉTRICAS DE ACORDO COM A COLONIZAÇÃO POR SGB

Streptococcus do grupo B (n/%)
Valor dos testes 

Sim Não Total Valor estatísticos 
(2211/18,0) (10104/82,0) (12315/100,0) de p (IC 95%)

Idade materna (anos) 
Média (desvio-padrão) 31,8 (5,4) 31,1 (5,6) 31,2 (5,5) DM = 0,683 
Mínimo – Máximo 15 - 51 14 - 51 14 - 51 0,000 (0,428 – 0,937) 
n 2207 10095 12302

IMC (kg/m2)
Média (desvio-padrão) 24,8 (4,9) 24,6 (4,9) 24,7 (4,9) DM = 0,180
Mínimo – Máximo 16,1 – 62,9 13,6 – 53,4 13,6 – 62,9 0,129 (-0,053 – 0,412)
n 2044 9464 11508

Escolaridade n (%)
≤ 9º ano 518 (23,8) 2588 (25,9) 3106 (25,5) 0,002 Mean Rank 
≤ 12º ano 687 (31,5) 3265 (32,7) 3952 (32,5) (unilateral) C SGB = 6270,91 
Ensino superior 974 (44,7) 4145 (41,5) 5119 (42,0) N SGB = 6049,35

Tabagismo n (%)
Sim 224 (10,1) 1277 (12,6) 1501 (12,2) 0,001 OR = 0,779 
Não 1987 (89,9) 8827 (87,4) 10814 (87,8) (0,671 – 0,905)

%: percentagem válida; C SGB: colonizadas por SGB; DM: diferença média; n: número; N SGB: não colonizadas por SGB; OR: odds ratio
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(IC95%): 17,3 – 18,6). Destas 118 tiveram identifica-
ção de SGB em amostra de urina durante a gravidez.

Quanto às variáveis sociodemográficas (Tabela I),
verificou-se que as grávidas colonizadas tinham idade
(31,8 vs. 31,1; p = 0,000) e escolaridade (p = 0,002)
superiores. A quantidade de mulheres fumadoras era
menor no grupo das colonizadas (Odds ratio (OR) =
0,799; IC 95% = 0,671 – 0,905) e não foram encon-
tradas diferenças no IMC.

Nas variáveis relacionadas com a história obstétrica
(Tabela II), verifica-se no grupo das grávidas com co-
lonização um maior número de gestações (p = 0,026)
e de partos anteriores (p = 0,031). Não foi encontrada
diferença quanto à ocorrência de abortos anteriores.

Quanto aos dados correspondentes à gestação atual
(Tabela III), foram encontradas diferenças no ganho de
peso durante a gestação (p = 0,035) sendo este inferior
no grupo das colonizadas (13,5 vs. 14,0 kg). Foi en-
contrada uma associação entre a ocorrência de infeção
do trato urinário durante a gravidez e a colonização por
SGB (OR = 1,629; IC 95% = (1,427 – 1,860); 
p = 0,000). Foi encontrada associação entre o parto por
cesariana e a colonização por SGB (p = 0,017), sendo o
número de partos por cesariana superior no grupo das
colonizadas (OR = 1,138; IC 95% = 1,024 – 1,266). A
idade gestacional foi inferior no grupo das colonizadas
(39,3 vs. 39,4 semanas; p = 0,001). Foram detetados
sete casos de coriamnionite por SGB, sendo desses qua-
tro casos no grupo das grávidas colonizadas. Não se en-

contraram diferenças na rotura prematura de membra-
nas nem na ocorrência de febre intraparto.

Nas variáveis relacionadas com o recém-nascido
(Tabela IV), a média do peso ao nascimento nos dois
grupos é semelhante, sendo que o mesmo acontece
para o índice de Apgar ao 1º e 5º minutos. Foram re-
gistados 13 casos de EOD do recém-nascido por SGB
(1,1 por 1000 nados vivos), cinco deles no grupo das
grávidas colonizadas por SGB, o que corresponde a
uma prevalência de 2,3 por 1000 nados vivos no gru-
po das colonizadas e a 0,8 por 1000 nados vivos no
grupo das não colonizadas.

DISCUSSÃO

Este estudo encontrou uma taxa de prevalência de 18%
(IC95%: 17,3 – 18,6) de colonização por SGB na po-
pulação de grávidas que teve o parto no CHUSJ. Este
valor é semelhante ao encontrado no Hospital Fer-
nando Fonseca (18%)25 e na Maternidade Júlio Diniz
(19,3%)26, que no caso da maternidade pode refletir o
facto de a população estudada ser da mesma região e
possuir as mesmas características. O valor de preva-
lência do nosso estudo é também semelhante ao valor
global estimado por uma metanálise de 2016 que se si-
tua nos 17,9% (IC95%: 16,2 – 19,7), ao previsto para
a Europa de 19% (IC95%: 16,1 – 22,0) e ao do conti-
nente americano de 19,7% (IC95%: 16,7 – 22,7)27.

TABELA II. VARIÁVEIS DA HISTÓRIA OBSTÉTRICA DE ACORDO COM A COLONIZAÇÃO POR SGB

Streptococcus do grupo B (n/%)
Valor dos testes 

Sim Não Total Valor estatísticos 
(2211/18,0) (10104/82,0) (12315/100,0) de p (IC 95%)

Paridade n (%)
0 1148 (51,9) 5500 (54,4) 6648 (54,0) 0,031 Mean Rank 
1 842 (38,1) 3588 (35,5) 4430 (36,0) (unilateral) C SGB = 6271,96
2 167 (7,6) 792 (7,8) 959 (7,8) N SGB = 6133,06
≥3 54 (2,4) 224 (2,2) 278 (2,3) 

Gestações n (%)
1 921 (41,7) 4457 (44,1) 5378 (43,7) 0,026 Mean Rank
2 794 (35,9) 3474 (34,4) 4268 (34,7) (unilateral) C SGB = 6281,56
≥3 496 (22,4) 2173 (21,5) 2669 (21,7) N SGB = 6130,96

Abortos anteriores n (%)
Sim 554 (25,1) 2434 (24,1) 2988 (24,3) 0,337  OR = 1,054 
Não 1657 (74,9) 7670 (75,9) 9327 (75,7) (0,947 – 1,172)

%: percentagem válida; C SGB: colonizadas por SGB; DM: diferença média; n: número; N SGB: não colonizadas por SGB; OR: odds ratio
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A avaliação da prevalência da colonização materna
por SGB é importante para a definição da melhor es-
tratégia na prevenção da EOD, passando a ser custo
efetiva quando a prevalência for maior do que 10%33,34.

Neste estudo foi constatada uma idade superior nas
grávidas colonizadas por SGB (31,8 ± 5,4 vs. 31,1 ±
5,6; p = 0,000) ao contrário do verificado num estudo
americano com 59.965 grávidas que relatou uma ida-
de materna menor no grupo das mulheres coloniza-
das por SGB (28,07 ± 6,2 vs. 28,70 ± 6,2; p < 0,001)35.

A prevalência global de EOD encontrada no estudo
de 1,1 por 1000 nados vivos é inferior à reportada por
Areal e colaboradores de 9 por 1000 nados vivos26, o
que pode refletir claramente o facto de que no último
estudo nem todas as grávidas efetuaram o rastreio e a

Comparativamente a outros estudos portugueses, este
valor é inferior ao encontrado no Hospital de São Mar-
cos (34,9%)26, sendo esta taxa também inferior à de
estudos brasileiros (20,4% e 23,3%)4,28 e à de um es-
tudo australiano (24%)29. Por fim, o valor deste estu-
do é superior ao encontrado na Maternidade Bissaya
Barreto (14,2%)26.

A variação das taxas de prevalência da colonização
por SGB encontradas nos estudos podem dever-se ao
período da gestação no qual as culturas são realizadas,
ao local da colheita, aos métodos bacteriológicos uti-
lizados para a deteção de SGB e à origem e caracterís-
ticas da população do estudo30-32. É ainda de salientar
o tamanho amostral que é diferente em cada estudo e
que também pode contribuir para estes achados.

TABELA III. VARIÁVEIS DA GESTAÇÃO ATUAL DE ACORDO COM A COLONIZAÇÃO POR SGB

Streptococcus do grupo B (n/%)
Valor dos testes 

Sim Não Total Valor estatísticos 
(2211/18,0) (10104/82,0) (12315/100,0) de p (IC 95%)

Idade gestacional (semanas)
Média (desvio-padrão) 39,3 (1,3) 39,4 (1,1) 39,4 (1,2) DM = -0,095
Mínimo – Máximo 25,4 – 42 24,6 – 42 24,6 – 42 0,001  (-0,154 – -0,037)
n 2204 10092 12296 

Ganho de peso na gestação 
(kg)
Média (desvio-padrão) 13,5 (5,3) 14,0 (5,6) 13,9 (5,6) DM = -0,481
Mínimo – Máximo -10 – 35 -9,6 – 54,8 -10 – 54,8 0,035 (-0,927 – -0,034)
n 728 3298 4026

Rotura prematura de 
membranas n (%)

Sim 364 (16,9) 1645 (16,6) 2009 (16,7)  0,788 OR = 1,017 
Não 1795 (83,1) 8252 (83,4) 10047 (83,3) (0,898 – 1,152)

Febre intraparto (≥ 38◦C) 
n (%)
Sim 77 (15,5) 408 (14,6) 485 (14,8) 0,612 OR = 1,071 
Não 420 (84,5) 2383 (85,4) 2803 (85,2) (0,822 – 1,395) 

Tipo de parto n (%)
Cesariana 566 (25,6) 2344 (23,2) 2910 (23,6) 0,017 OR = 1,138 
Vaginal 1645 (74,4) 7755 (76,8) 9400 (76,4) (1,024 – 1,266)

Infeção do trato urinário n (%)
Sim 341 (15,4) 1017 (10,1) 1358 (11,0) 0,000 OR = 1,629 
Não 1870 (84,6) 9087 (89,9) 10957 (89,0) (1,427 – 1,860)

Corioamnionite n (%)
Sim 3 (0,2) 4 (0,0) 7 (0,1) 0,115 OR = 3,431 
Não 1206 (99,8) 10100 (100,0) 12308 (99,9) (0,767 – 15,339)

%: percentagem válida; C SGB: colonizadas por SGB; DM: diferença média; n: número; N SGB: não colonizadas por SGB; OR: odds ratio
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consequente profilaxia antibiótica. A prevalência do
nosso estudo é ainda superior à encontrada num estu-
do americano em 2015 (0,23 por 1000 nados vivos)12.
Estas diferenças podem dever-se ao facto de o estudo
americano ter decorrido num período de tempo dife -
rente (2006-2015), ser um estudo a nível nacional, o
tamanho amostral ser superior e de incidir sobre uma
população com outras características.

Quanto à prevalência de EOD encontrada no gru-
po das grávidas colonizadas de 2,3 por 1000 nados vi-
vos, constatamos que ocorrem casos de infeção neo-
natal apesar da instituição de uma profilaxia antibióti-
ca. Tal pode ocorrer por não ser atingida uma concen-
tração inibitória mínima de antibiótico a nível
placentário ou pela existência de estirpes de SGB re-
sistente ao antibiótico usado, porque apenas é realiza-
do o teste de sensibilidade à clindamicina em grávidas
com alergia conhecida à penicilina. A prevalência no
grupo das colonizadas é inferior à encontrada em 2019
por Zhu e colaboradores de 8,77 por 1000 nados vi-
vos36. Pode dever-se às diferenças nas características

da população, variações nos métodos de recolha e de
cultura bacteriológica e utilização de diferentes regimes
de profilaxia antibiótica.

Não verificamos uma maior prevalência de infeção
neonatal nas grávidas colonizadas relativamente às não
colonizadas, o que reflete o impacto da profilaxia efe-
tuada nas grávidas colonizadas.

Este estudo apresenta algumas limitações, nomea-
damente o facto de ser retrospetivo e avaliar a popula-
ção de apenas um único hospital, pelo que os resulta-
dos não podem ser extrapolados para os da restante
população portuguesa.

É de notar o elevado número de casos (3.144) que
foram excluídos do estudo devido ao resultado do ras-
treio não se encontrar registado na base de dados, por-
que apesar de o rastreio ser efetuado de forma univer-
sal, o registo eletrónico não é obrigatório. Este eleva-
do número de resultados desconhecidos pode ter con-
dicionado uma diminuição do poder amostral ou da
representatividade da amostra.

A base de dados ObsCare® foi introduzida no

TABELA IV. VARIÁVEIS DO RECÉM-NASCIDO DE ACORDO COM A COLONIZAÇÃO POR SGB

Streptococcus do grupo B (n/%)
Valor dos testes 

Sim Não Total Valor estatísticos 
(2211/18,0) (10104/82,0) (12315/100,0) de p (IC 95%)

Sexo do recém-nascido
Masculino 1182 (53,5) 5183 (51,3) 6365 (51,7) 0,066  OR = 1,090 
Feminino 1029 (46,5) 4919 (48,7) 5948 (48,3) (0,994 – 1,196)

Peso do recém-nascido (g)
Média (desvio-padrão) 3232,5 (432,2) 3232,4 (422,4) 3232,5 (424,1) DM = 0,204
Mínimo – Máximo 465 – 5170 1035 – 5510 465 – 5510 0,984 (-19,318 – 19,726)
n 2211 10104 12315

Índice de Apgar 1º minuto n (%)
0 – 3 8 (0,4) 54 (0,5) 62 (0,5) Mean Rank 
4 – 7 90 (4,1) 361 (3,6) 451 (3,7) 0,497 C SGB = 6136,40
8 – 10 2110 (95,6) 9681 (95,9) 11791 (95,8) N SGB = 6156,02

Índice de Apgar 5º minuto n (%)
0 – 3 0 (0,0) 4 (0,0) 4 (0,0) Mean Rank
4 – 7 22 (1,0) 111 (1,1) 133 (1,1) 0,562 C SGB = 6270,91
8 – 10 2186 (99,0) 9981 (98,9) 12304 (98,9) N SGB = 6049,35

Infeção neonatal precoce n (%)
Sim 5 (0,2) 8 (0,1) 13 (0,1) 0,054 OR = 2,860 
Não 2206 (99,8) 10096 (99,9) 12302 (99,9) (0,935 – 8,752)

%: percentagem válida; C SGB: colonizadas por SGB; DM: diferença média; n: número; N SGB: não colonizadas por SGB; OR: odds ratio
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ximo possível do momento do parto. A alternativa é a
realização de teste rápido executado no momento da
admissão40.

Atualmente encontram-se em desenvolvimento al-
gumas vacinas contra o SGB e quando estiverem dis-
poníveis podem evitar a necessidade da antibiotera-
pia14. O surgimento de uma vacina poderá levar ao de-
senvolvimento de novas normas de orientação que pre-
conizem a utilização da vacina ou antibioterapia
mediante os fatores de risco.

A prevalência por SGB encontrada nas grávidas ava-
liadas neste estudo, bem como a taxa de infeção neo-
natal precoce dos recém-nascidos é semelhante à rela-
tada por outros estudos. As diferenças encontradas en-
tre o grupo de grávidas colonizadas e o grupo de não
colonizadas estão de acordo com a literatura.
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