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RESUMO 
 
 
 
 

 
Introdução - Os Streptococcus agalactiae   são  bactérias consideradas parte da 
microbiota  da vagina, das vias aéreas superiores e do trato intestinal, porém sua 
importância como patógeno humano vem crescendo no decorrer dos anos.  Quando 
presente na vagina podem trazer sérias consequências para a mulher, podendo estar  
associados à infertilidade, aumentar o risco de ruptura prévia de membrana, levar a 
corioaminionite, endometrite, etc. e, a partir da colonização vaginal da mãe, pode 
também haver contaminação dos neonatos na hora do parto. Objetivo - O objetivo 
deste estudo foi determinar a associação dos Streptococcus agalactiae com inflamação 
vaginal em mulheres atendidas nos laboratórios públicos de Maceió. Material e método 
- Foi coletado material do terço médio distal da vagina de 1014 mulheres entre 18 e 49 
anos. Um dos swabs foi utilizado para a realização de  exame bacterioscópico e os 
outros dois swabs foram utilizados para a realização de cultura para o Streptococcus 
agalactiae (colocado em caldo Todd-Hewitt)  e outros microrganismos, além de exame 
a fresco direto. A identificação dos microrganismos foi realizada de acordo com a 
literatura. Resultados - A frequência de colonização vaginal pelo Streptococcus 
agalactiae encontrada neste estudo foi de 13,9%, sendo que 98 (9,7%) culturas foram 
positivas somente para este microrganismo e em 43 (4,2%) o mesmo estava associado 
a outros microrganismos. Dentre as mulheres com cultura positiva apenas para o 
estreptococo, 18,9%  apresentaram reação inflamatória, enquanto somente 6,7%  não 
tinham inflamação. A proporção de reações inflamatórias observadas nas mulheres 
colonizadas pelo estreptococo foi comparável à de outros  patógenos comumente 
encontrados na vagina como: Candida spp., G. vaginalis e Trichomonas spp.. Em 
relação ao grau de associação destes microrganismos com inflamação vaginal, 
verificou-se um Risco Relativo de 2,80 para o Streptococcus agalactiae, 2,01 para 
Candida spp., 0,55 para Gardnerella vaginalis e 19,03 para Trichomonas spp. Estes 
dados foram  confirmados pela análise multivariada pelo método Forward Stepwise 
(Wald). Foi verificado que a gestação não constitui um fator de risco, bem como a 
idade, número de parceiros sexuais, frequência de relações sexuais, abortos e 
gestações anteriores. Conclusão - O estreptococo do grupo B, quando presente na 
vagina, mostrou ser um agente promotor de inflamação, a exemplo de outros 
microrganimos como Candida spp e Trichomonas  spp, que são sempre valorizados 
quando encontrados nesse sítio. Este fato mostra que esta bactéria, ainda considerada 
parte da microbiota  vaginal, pode ser considerada  tão patogênica como outros 
microrganismos, havendo assim a necessidade de diferenciar quanto a um estado de 
simples  colonização ou se a bactéria está sendo agente de  processo infeccioso. 
 
 
Palavras chave: Streptococcus agalactiae, Inflamação vaginal, estreptococo do grupo 
B, Mulheres, Laboratórios públicos. 
 

 



ABSTRACT 
 
 

 
Introduction - Streptococcus agalactiae are bacteria considered as members of vagina, 
superior aerial tract, and intestinal tract microbiota, but it is growing in importance as a 
human pathogen throughout the last years.  When it is present in vagina, it can bring 
serious consequences to the woman, and can be associated to infertility, improving risk 
of premature rupture of membrane, leading to chorioamnionitis, endometritis, etc. and 
from mother vaginal colonization there may be contamination of neonates during 
delivery. Objective - Objective of this study was to determine the association of 
Streptococcus agalactiae with vaginal inflammatory process in women attended in public 
laboratories of Maceió. Material and methods – It has been collected material in the 
distal medium third of the vagina of 1014 women from 18 to 49 years. One of the swabs 
has been used to bacterioscopic examination procedures and the other two swabs had 
been used for culture procedures of Streptococcus agalactiae (put in Todd-Hewitt broth) 
and other microorganisms, beyond the fresh direct examination. The identification of the 
microorganisms has been made according to literature. Results – The frequency of 
vaginal colonization by Streptococcus agalactiae found in this study has been of 13,9%, 
being 98 (9,7%) positive cultures only for this microorganism and 43 (4,2%) associated 
with other microorganisms. Among women with positive culture only to streptococcus, 
18,9%  presented inflammatory reaction, while only 6,7% didn’t have inflammation. The 
proportion of inflammatory reactions observed in women colonized by the streptococcus 
has been comparable to that of other pathogens commonly found in vagina as: Candida 
spp., G. vaginalis and Trichomonas spp.. In relation to the degree of association of 
those microorganisms with vaginal inflammatory processes, it has been verified a 
Relative Risk of 2,80 for Streptococcus agalactiae, 2,01 for Candida spp., 0,55 for 
Gardnerella vaginalis and 19,03 for Trichomonas spp. Those data have been confirmed 
by the multivariant analysis using Forward Stepwise method (Wald). It has been verified 
that pregnancy does not constitute a risk factor, nor age, number of partners, frequency 
of intercourse, abortions and previous pregnancies. Conclusion – B group 
streptococcus, when it is present in vagina showed to be an inflammatory process 
promoting agent, as for example other microorganisms, like Candida spp and 
Trichomonas  spp, that are always valued when they are found in that site. This fact 
shows that this bacteria that is still considered as part of vaginal biota, should be 
considered so much pathogenic as other microorganisms, thus existing the necessity of 
differenciating between a state of simple colonization or otherwise if the bacteria is being 
an infectious process agent. 
 
Key words: Streptococcus agalactiae, vaginal inflammatory process, B group 
streptococcus, Women, public laboratories. 
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DESPERTANDO PARA O TEMA 
 

 Ao longo de 20 anos de experiência com diagnóstico microbiológico em 

laboratório de Análises Clínicas, comecei a observar a alta prevalência do 

Streptococcus agalactiae  em culturas de material vaginal. Aliada a esta observação, 

comecei a verificar que as bacterioscopias de muitas das mulheres colonizadas 

apresentavam grande número de leucócitos polimorfonucleares, mostrando que  a 

bactéria poderia ser o agente daquela reação inflamatória.  

 Iniciei um levantamento da literatura existente sobre o assunto e verifiquei que 

no Brasil a bactéria ainda não era bem estudada e a grande maioria dos estudos se 

referia a gestantes e neonatos. Na literatura científica internacional, entretanto, 

alguns autores vêm se preocupando com as consequências da colonização e a 

permanência da bactéria na vagina durante longo tempo.  

 Desta forma, trabalhando no laboratório de microbiologia pude verificar a 

frequência do Streptococcus agalactiae por meio dos registros dos resultados das 

culturas de material vaginal e avaliei pela colpocitologia a proporção de mulheres 

colonizadas que apresentavam reação inflamatória.   

 Baseada nestas informações e na observação de que a maioria dos estudos 

realizados no país se concentra na região sul e sudeste, achei de grande relevância 

realizar um estudo sobre a freqüência da associação do EGB (estreptococo do grupo 

B) com inflamação vaginal na cidade de Maceió. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Os Streptococcus agalactiae  ou estreptococos do grupo B (EGB) são  

bactérias consideradas parte da microbiota normal da vagina, vias aéreas superiores 

e trato intestinal, porém sua importância como patógeno humano vem crescendo no 

decorrer dos últimos anos. A princípio como causador de febre puerperal e 

endometrite pós-parto e hoje, além de ser um dos principais agentes etiológicos de 

infecções nos recém-nascidos, pode estar presente também em infecções urinárias, 

pneumonia, endocardite, osteomielite, artrite séptica e bacteremia em adultos e 

crianças (BALOWS et al., 1991). 

 A permanência deste microorganismo na vagina pode trazer sérias 

consequências para a mulher. O EGB foi o segundo microrganismo mais isolado no 

endométrio de mulheres inférteis, podendo ser responsável pela infertilidade 

causada pela reação inflamatória que pode impedir a nidação do óvulo fecundado ou 

levar ao aborto (EMEMBOLU,1989).  

 A presença do EGB na vagina de mulheres gestantes aumenta 

consideravelmente o risco de ruptura prévia de membrana. Minkoff e col. (1982) 

mostraram que 48% das mulheres que tiveram ruptura prévia de membrana estavam 

colonizadas por esta bactéria, enquanto somente 12% das que não tiveram ruptura 

prévia de membrana estavam colonizadas. A colonização vaginal pelo EGB também 

é um fator de risco para corioaminionite, quando a cultura se apresenta positiva até 

duas semanas antes do parto e quando não há tratamento com antibiótico (YANCEY 

et al.,1994). 

 A partir da colonização vaginal da mãe, pode haver contaminação dos 

neonatos na hora do parto. Os índices de mortalidade em recém-nascidos a termo 

infectados, no Brasil, é de 2 a 8%, mas em prematuros pode chegar a 30% 

(SILVA,1999). Para evitar essa transmissão, o  CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) recomenda a triagem da gestante, por meio da pesquisa do 

estreptococo, entre a 35ª e 37ª semanas de gestação. Porém, mesmo diante do 

conhecimento da gravidade das infecções transmitidas pela mãe para seus recém-
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nascidos, no Brasil este tema é pouco valorizado, enquanto na Europa e EUA tem 

sido mais estudado (QUINLAN et al., 2000).  

 Alguns fatores de risco para a colonização vaginal/perianal têm sido 

apontados, tais como: número de gestações, idade, abortos, nível socioeconômico, 

frequência das relações sexuais e número de parceiros sexuais. Porém, os estudos 

não explicam os mecanismos que levam estes fatores a aumentarem esta 

prevalência, mas sugerem que podem estar ligados a condições de pobreza e 

marginalidade (TORRES et al., 2000). 

 A colonização vaginal pode ocorrer em mulheres com ou sem inflamação. 

Naquelas que apresentam sintomas e inflamação a prevalência de EGB é bem maior 

em comparação com as que não apresentam inflamação (NITZAN; MAAYAN; 

WAJSMAN, 1980). Esta observação induz a reflexão sobre sua condição de 

microbiota vaginal, visto que os lactobacilos, as principais bactérias da microbiota 

vaginal, raramente provocam inflamação. 

 Na América Latina existe ainda grande escassez de informação e pouca 

atenção dada pelos órgãos competentes e profissionais de saúde no que diz 

respeito à investigação e profilaxia adequada (POGERE et al., 2005). Desta forma, o 

presente estudo se propôs a analisar a capacidade do EGB em causar inflamação 

vaginal, além de verificar alguns fatores de risco para acolonização, como idade, 

gestação, frequência de relações sexuais semanais, número de parceiros sexuais 

nos últimos quatro meses, número de gestações e ocorrência de abortos 

espontâneos anteriores, bem como as possíveis associações do EGB com outros 

microorganismos. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Histórico 

 Os primeiros relatos sobre os estreptococos do grupo B (EGB) ou 

Streptococcus agalactiae datam do final do século XIX, quando Nocard e Mollereau, 

dois veterinários franceses, isolaram cocos hemolíticos cultivados em ágar sangue e 

que eram possíveis causadores de mastite bovina (NOCARD; MOLLEREAU, 1887, 

apud DEHNHARDT, 2007).  

 Devido à capacidade hemolítica, foram durante algum tempo identificados 

erroneamente como Streptococcus pyogenes (DEHNHARDT, 2007). Em 1920 

Brown diferenciou que as cepas de  Streptococcus pyogenes que cresciam em pH 

entre 4,4 e 4,6 eram bovinas e em pH 5,1 e 5,4 eram humanas. Dois anos depois, 

Ayers e Rupp verificaram que as cepas que conseguiam hidrolisar o hipurato de 

sódio eram isoladas das vacas (Mc LEOD apud DEHNHARDT, 2007). Supõe-se hoje 

que essas bactérias eram os streptococcus agalactiae, visto que os estreptococos 

do grupo A não hidrolisam o hipurato de sódio e esse teste constitui uma prova hoje 

utilizada para sua identificação. 

  Somente a partir de 1933, quando Rebecca Lancefield conseguiu diferenciar 

as espécies dos estreptococos hemolíticos em cinco grupos (A, B, C, D e E) de 

acordo com os carboidratos da parede celular (carboidrato C),  é que se conseguiu 

uma melhor diferenciação destes microrganismos provenientes de mastites das 

vacas e de amostras de leite. Hoje sabemos que o Streptococcus agalactiae 

pertence ao grupo B de Lancefield (LANCEFIELD, 1933). Lancefield (1938), 

utilizando a reação de precipitação com anticorpos específicos, conseguiu 

diferenciar os estreptococos do grupo B em dois sorotipos antigenicamente 

diferentes, quimicamente semelhantes, que foram denominados de estreptococos do 

grupo B tipos Ia e Ib. 

 Desde o início do século XX relatos de infecções em humanos parecem ter 

por etiologia o Streptococcus agalactiae. Como, por exemplo, em 1912, uma 

epidemia de “dor de garganta” foi relacionada a ingestão leite de vacas que estavam 

com mastite e, ainda neste mesmo ano, o microrganismo  foi encontrado na vagina 
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de mulheres gestantes e não gestantes (MACKIE; McLACHLEN; PERCEVAL apud 

DEHNHARDT, 2007). O estreptococo do grupo B ainda hoje é considerado um dos 

principais causadores de mastite bovina, porém, até o momento não se tem 

evidências da probabilidade da transmissão interespécie. Devido a diferenças de 

subtipos e grupos clonais entre as cepas causadoras de doença no homem e nos 

bovinos, parece haver uma especificidade de hospedeiro e potencial patogênico, 

mostrando que provavelmente a transmissão da infecção do gado para os seres 

humanos e vice-versa é baixa (GOTTSCHALK, 2004; SUKHNANAND et al., 2005).  

 Em 1935 Rebecca Lancefield encontrou EGB na vagina de  39 mulheres 

antes ou depois do parto. Foram então surgindo novos casos de infecções pelo EGB 

em humanos. Em 1938 FRY relatou casos de sepse puerperal ocasionados pelo 

EGB.  Nos anos 1960 ocorreram muitas associações entre essa bactéria e infecções 

em neonatos (HOOD; JANNEY; DAMERON, 1961). A partir dos anos 1970 o EGB 

vem sendo valorizado como patógeno humano e agente etiológico de infecções 

neonatais e perinatais (SWEET; BROWN, 1991). 

 

2.2 Características e patogenia do EGB 

 Os estreptococos do grupo B (EGB) são cocos Gram positivos medindo de 

0,6 a 1,2 μm de diâmetro, dispostos aos pares ou em cadeias curtas, de crescimento 

lento e, como as demais bactérias do gênero, necessitam de meios de cultura 

adicionados de fatores de crescimento, principalmente sangue, no qual apresentam 

colônias cremosas circuladas por pequeno halo de beta-hemólise. Porém, algumas 

cepas podem ser alfa-hemolíticas ou não hemolíticas (MURRAY, 2006; FACKLAM, 

2002). 

 Esse microorganismo, além de apresentar polissacarídeo  grupo específico 

(grupo B de Lancefield) composto por ramnose, N-acetilglicosamina e galactose, na 

sua parede celular, possui ainda polissacarídeos capsulares tipo específicos (Ia, Ib e 

II a VI), além da proteína de superfície conhecida como antígeno C (MURRAY, 

2006). O antígeno C é composto por duas subunidades, alfa e beta, chamadas de 

alfa antígeno e beta antígeno, que ocorrem em determinados tipos de cepas, 
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principalmente nos sorotipos Ia, Ib e II (FERRIERI, 1988; BRIMIL et al., 2006,). 

Hauge e colaboradores (1996) verificaram que as cepas dos sorotipos III pertencem 

a duas distintas linhagens de clones, mas não foi encontrada evidência de diferença 

na patogenicidade das duas linhagens. Entretanto, essas diferem na atividade da 

hialuronidase, mostrando que a expressão desta enzima  não é um fator decisivo de 

virulência do EGB.  

 As cepas dos sorotipos III do EGB têm sido as mais frequentemente 

associadas a doenças, por serem as mais encontradas em culturas de diversos 

sítios em adultos e crianças, seguidas dos sorotipos Ia, II, Ib e V. Os sorotipos 

encontrados  nas culturas de sangue de crianças  com sepse neonatal, na maioria 

das vezes, são os mesmos que ocorrem nas culturas vaginais (MARTÍNEZ et al., 

2004; BRIMIL et al., 2006; PEREZ et al., 2004). Os dados reforçam que a principal 

causa da transmissão da bactéria para os recém-nascidos é a presença da mesma 

no trato genital da mãe. 

  Persson e colaboradores (2004), na Suécia, observaram uma mudança 

significativa na incidência dos sorotipos, em relação a estudos anteriores na mesma 

região, na qual o sorotipo V foi o mais frequente nas infecções dos adultos, seguido 

do sorotipo III, enquanto que nos recém-nascidos o mais frequente foi o sorotipo III, 

seguido do sorotipo Ia  na doença de início precoce; e na doença de início tardio o 

segundo mais frequente foi o sorotipo V. Estas mudanças em um curto período de 

tempo podem dificultar a formulação de uma vacina baseada no polissacarídeo 

capsular da bactéria.  

 Para que ocorra a infecção é necessário que o EGB se fixe nas células do 

hospedeiro através de uma adesina que constitui uma proteína de superfície FbsA 

(fibrinogen-binding proteins) (SCHUBERT et al., 2004). A bactéria aderida atravessa 

as barreiras epiteliais e se multiplica, podendo  disseminar-se através dos tecidos. 

Os estreptococos do grupo B produzem diversas enzimas como a neuraminidase, 

proteases, hialuronidade, DNases, hemolisinas e hipurase, cujos mecanismos 

fisiopatológicos ainda não estão totalmente esclarecidos, mas podem ser utilizadas 

na sua identificação (MURRAY, 2006).  
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 A  β hemolisina/ citolisina produzida pela grande maioria das cepas de  EGB 

desenvolve papel-chave na sepse, contribuindo para alta mortalidade pelo 

estabelecimento da bacteremia, e invasão bacteriana do fígado, bem como colabora 

para necrose e danos nos hepatócitos (RING et al., 2002). A expressão da 

hemolisina  em baixa concentração, contribui para a aderência e  invasão intracelular 

pelo EGB e estimula as células do pulmão a liberar IL-8 (Interleucina-8), fator 

quimiotático para os neutrófilos, porém torna-se  citolítica para estas células quando 

encontra-se em alta concentração (DORAN et al., 2002).  

 O fator CAMP, uma proteína extracelular produzida pela maioria das cepas de 

EGB, foi descrita por Christie, Atkins e Munch-Petersen em 1944, os quais assim a 

denominaram por corresponder às iniciais dos seus nomes. Hoje, o teste de CAMP é 

de grande importância para a identificação da bactéria. Jurgens, Sterzik e  

Fehrenbach (1987) denominaram de proteína B a substância que foi produzida in 

vivo durante o curso experimental da infecção pelo EGB com os sorotipos Ia, Ib e II 

em seu estudo utilizando camundongos. Após infectarem os animais por via 

intraperitoneal com a bactéria e injetarem a proteína B purificada por via 

endovenosa, os camundongos desenvolveram uma septicemia fatal, mostrando que 

a proteína B  está envolvida na patogenicidade das infecções pelo EGB. Essa 

proteína não se mostrou patogênica em animais saudáveis. A proteína B pode ligar-

se à porção Fc das imunoglobulinas IgG e IgM e com isto ser inibida de induzir a lise 

das hemácias por estes anticorpos (JURGENS; STERZIK; FEHRENBACH, 1987). 

 A C5a peptidase, enzima extracelular também produzida pelo EGB, tem como 

função degradar o componente C5a do complemento, reduzindo assim a   

quimiotaxia dos leucócitos polimorfonucleares mediados por C5a e inibindo  a 

aderência neutrofílica, o que pode alterar a reação inflamatória aguda à  bactéria  

(HAUGE et al., 1996; BOHNSACK et al., 1991). A hialuronidase é uma outra enzima 

produzida por esse microrganismo e tem como função facilitar a penetração dele nos 

tecidos do hospedeiro (LI; JEDRZEJAS, 2001). 

 O EGB possui uma cápsula de polissacarídeo que tem ação antifagocitária, 

porém, este  polissacarídeo capsular purificado é praticamente  inócuo para o 

hospedeiro (RUBENS et al. apud  RING et al., 2002).  A cápsula aumenta o poder da 

bactéria de invadir os tecidos tornando-a mais escorregadia, dificultando a ação dos 
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fagócitos (TRABULSI, 1999). Outro componente da estrutura bacteriana que protege 

a bactéria contra a fagocitose é a proteína C (HAUGE et al., 1996). A administração 

de antissoro policlonal de coelho contra os componentes da proteína C promoveu 

proteção de ratos jovens contra bacteremia/septicemia pelo EGB, indicando que 

estes componentes podem ser imunogênicos (FERRIERI, 1988).  

 A Proteína Rib (Resistance to Proteases, Immunity, group B) é uma proteína 

localizada na superfície da membrana do EGB, tem alto peso molecular, é  

resistente à ação de  proteases como a pepsina e tripsina, permitindo que a bactéria 

se esquive dos mecanismos de defesa inespecíficos do hospedeiro. Essa proteína 

leva a imunidade protetora e é expressa pela maioria das cepas do tipo III 

(STALHAMMAR-CARLEMALM; STENBERG;  LINDAHL, 1993; BRIMIL et al., 2006). 

 A imunidade inespecífica desempenha um importante papel na defesa contra 

o EGB. Proteínas do complemento são essenciais na promoção da inflamação e da 

resposta imune inata à bactéria (CUZZOLA et al. apud  HENNEKE et al., 2002). 

 Um estudo realizado na Noruega mostrou que mulheres com colonização 

endocervical pelo EGB apresentaram aumento dos níveis de anticorpos IgG e IgA na 

mucosa cervical em relação às mulheres não colonizadas, principalmente anticorpos 

da classe IgG, evidenciando que a resposta imune da mucosa envolve tanto IgG 

como IgA (HORDNES et al., 1996). Os níveis de anticorpos séricos  nessas 

mulheres não se elevaram.  

 Os anticorpos maternos provavelmente desempenham um importante papel 

protetor em relação à doença neonatal, visto que mulheres que infectam seus filhos 

com o EGB de sorotipo III apresentam níveis de anticorpos muito baixos para estas 

cepas (BAKER; KASPER apud STALHAMMAR-CARLEMALM; STENBERG;  

LINDAHL, 1993). 

 

2.3 Importância clínica  e sintomatologia  

 O EGB é um dos principais microrganismos causadores de septicemia, 

meningite e pneumonia neonatal. As infecções de início precoce se caracterizam por 
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um quadro de septicemia e pneumonia começando entre 0 e 7 dias após o 

nascimento, devido principalmente à transmissão  pela mãe antes ou durante o 

parto. São chamadas de início tardio quando ocorrem de 7 dias a três meses, sendo 

a meningite a infecção mais frequente adquirida horizontalmente, mas em alguns 

casos pode ter origem nosocomial. Tais infecções, com alta taxa de mortalidade, são 

muitas vezes graves, mesmo utilizando a terapia apropriada (SCHRAG et al., 2000; 

SILVA, 1999).  

 Nos Estados Unidos, a infecção pelo Streptococcus do grupo B em neonatos 

já foi a principal causa de morbidade e mortalidade. A partir de 1996 medidas 

profiláticas recomendadas pelo CDC sugerindo a utilização de antibióticos 

profiláticos na hora do parto em gestantes de risco para infecção pelo EGB 

promoveram uma redução de aproximadamente 70% na incidência da doença de 

início precoce nos recém-nascidos (NASCIMENTO, 2002; SCHRAG et al., 2000).  

No Brasil, ainda não foram adotadas políticas públicas instituindo medidas de 

prevenção da infecção dos neonatos pelo EGB, que se mantém como agente 

etiológico da sepse neonatal de início precoce, com elevada morbidade e 

mortalidade (MIURA; MARTIN, 2001).  

 A probabilidade de colonização do recém-nascido aumenta de acordo com a 

intensidade da colonização vaginal da mãe, mas apenas cerca de 60% dos lactentes 

nascidos de mães colonizadas tornam-se colonizados e 1 a 2% das mães 

colonizadas dão à luz lactentes que desenvolverão doença sistêmica (MURRAY, 

2006).  

 Estudo realizado com estudantes universitários do Texas (EUA) para avaliar a 

presença de EGB na urina, vagina e reto, constatou que 34% das mulheres 

apresentavam EGB em mais de um sítio. Quatro a sete semanas após a visita inicial, 

foi observado que 73% das participantes continuavam colonizadas no mesmo sítio e 

95% permaneciam colonizadas pela mesma cepa, mostrando que a infecção pelo 

EGB pode ser persistente (BLISS et al., 2002). 

 Casos de pericardite purulenta por Streptococcus agalactiae, foram relatados 

embora seja uma infecção rara, a taxa de mortalidade é muito alta, principalmente 

devido à ausência de suspeita clínica (NAVASCUÉS et al., 2005; ARRUVITO; BER; 
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MARTÍNEZ, 2004). Outras infecções como poliartrites e tenosinovites também têm 

sido descritas na literatura (BALDERRAMO et al., 2002), bem como bacteremia, 

abscessos, faciite necrotisante, epiglotite e meningite (SCHRAG et al., 2000); além 

de pneumonias em pacientes idosos, infecções urinárias, corioamnionite, infecções 

de pele e de tecidos moles, osteomielite, meningites (SILVA, 1999; LEFEBVRE et 

al., 2007; TYRRELL et al., 2000). 

Crespo, Retter e Lober (2003) realizaram revisão de literatura sobre 

endocardites causadas por EGB associadas a condições e/ou procedimentos 

ginecológicos e obstétricos. Encontraram 11 casos, nos quais a maioria das 

pacientes (5) sofreu aborto antes da endocardite; uma foi submetida a parto vaginal; 

uma teve ruptura prévia de membrana; uma realizou coleta para exame 

colpocitológico; duas tiveram infecções genitais por essa bactéria e uma era 

portadora de leiomioma infectado. Isso mostra, então, que a presença dessa 

bactéria no trato genital feminino pode levar também a infecções a distância, que 

podem comprometer a saúde e até mesmo a vida da mulher. 

 

2 3.1 Inflamação e corrimento vaginal  

 A inflamação faz parte dos mecanismos de defesa do organismo, e é 

decorrente de um dano tissular ocasionado por fatores endógenos e exógenos. 

Alguns dos fatores exógenos mais comuns são ferimentos mecânicos, exposição a 

substâncias químicas, infecção por microrganismos e reações de hipersensibilidade. 

Os sinais perceptíveis da inflamação são: edema, vermelhidão, calor e dor. A  

resposta inflamatória é muito importante tanto para a resposta imune inata como 

para a adquirida, atuando na proteção do tecido contra o ferimento ou infecção e 

tendo início minutos após a injúria. As principais células envolvidas são os fagócitos 

e dentre estes a maior parte são leucócitos polimorfonucleares neutrófilos 

(BENJAMINI; COICO; SUNSHINE, 2002). 

 Os neutrófilos polimorfonucleares predominam em infecções piogênicas. Para 

que eles contribuam no processo inflamatório é necessário que migrem para o local 

específico do tecido afetado. Isso ocorre após o aumento da circulação sanguínea e 
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da permeabilidade capilar, bem como da evasão de fluidos e células para o espaço 

intersticial, logo após o dano tecidual (LEVINSON; JAWETZ, 2005).  Uma das 

propriedades usadas pelos leucócitos para tal fim é a quimiotaxia, que é um 

movimento direcionado de uma célula ao longo de um gradiente de concentração 

crescente de moléculas de atração, chamadas quimioatraentes ou fatores 

quimiotáticos. Os mais potentes fatores quimiotáticos são o componente C5a do 

complemento, a IL-8 e mediadores lipídicos do grupo dos leucotrienos (PEAKMAN; 

VERGANI, 1999). 

 Vaginite e cervicite são consideradas como os principais problemas que 

levam as mulheres a procurarem os ambulatórios de ginecologia. O termo vaginite 

normalmente está relacionado a um corrimento vaginal, prurido e irritação, 

ocasionando também, por vezes, a presença de odor (Centers for Disease Control 

and Prevention, 1993). 

 

2.3.2 Colonização vaginal pelo EGB 

 
 O EGB tem sido encontrado como um dos microorganismos mais frequentes 

na vagina, juntamente com a vaginose bacteriana, Candida spp e T.vaginalis (DI 

BARTOLOMEO et al., 2002; RADDI; LORENCETTI, 1998, MANIATIS e al., 1996). 

Devido ao aumento da incidência destas infecções, o exame microbiológico de 

amostras vaginais tem sido um dos mais solicitados. Apesar de ser um importante 

agente etiológico de infecções nos neonatos, alguns pesquisadores têm se 

preocupado também com a capacidade que o EGB tem de causar inflamação 

vaginal (MANIATIS et al., 1996; NITZAN; MAAYAN; WAJSMAN, 1980; CLARK; 

ATENDIDO, 2005 ). 

 

 Maniatis e colaboradores (1996), em seu estudo na Grécia, verificaram que as 

mulheres que apresentavam sintomas clínicos de vaginite e estavam colonizadas 

pelo EGB apresentavam maior frequência de reação inflamatória, quando 

comparadas com as não colonizadas. A reação inflamatória foi verificada por meio 

da contagem dos leucócitos polimorfonucleares por campo microscópico, 

visualizados nas bacterioscopias das amostras vaginais. Observaram também que a 
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sua associação com sintomatologia foi tão alta como a de outros microorganismos 

considerados patogênicos, a exemplo de Candida spp, bem como o único 

microrganismo identificado na maioria das amostras como sendo o possível 

causador da infecção. Os autores concluíram que o S. agalactiae pode ser 

considerado um patógeno vaginal.    

  

 Resultados de estudos no Brasil mostraram uma prevalência da colonização 

vaginal/perianal em gestantes com uma variação de 14,9% a 21,6%, e a colonização 

somente da região vaginal de 12,20% a 16,84% em estudos realizados em Londrina 

e Florianópolis  (BERALDO et al., 2004; POGERE et al., 2005). Em Araraquara (São 

Paulo) pesquisa com  mulheres que tiveram histórico de aborto recente ou ruptura 

precoce das membranas foi verificada  uma frequência de 18 %  do EGB entre os 

microrganismos isolados, sendo que 50% das mulheres colonizadas apresentavam 

reação inflamatória (RADDI; LORENCETTI, 1998).  

 

Honig; Mouton e Van Der Meijden (1999), em Rotterdam (Holanda), também 

mostraram evidências de que o EGB pode causar vaginite sintomática com 

corrimento vaginal persistente e culturas positivas em várias ocasiões. Apesar da 

origem da recolonização ainda não ser bem definida, é importante saber por que 

algumas mulheres apresentam sintomas e outras não.  
  

 Adolescentes com vulvovaginite e colonizadas pelo EGB  apresentam 

sintomas clínicos semelhantes às mulheres adultas com corrimento purulento, 

eritema, inflamação, bem como leucocitose (HONIG; MOUTON; VAN DER 

MEIJGEN, 1999). Foi observado que em adolescentes que apresentavam 

crescimento somente de EGB em cultura de material vaginal, 15% apresentavam 

eritema vaginal, 23%, inflamação da mucosa vaginal, 8%, hemorragia, 92%, 

corrimento cervicovaginal purulento e 55% apresentavam mais de 10 leucócitos por 

campo na bacterioscopia do material. Apesar de o EGB ter sido a única bactéria 

isolada, o diagnóstico de vulvovaginite por EGB foi feito em somente 8%  das 

pacientes. As demais receberam diagnóstico de doença sexualmente transmissível, 

corrimento vaginal inespecífico, vaginose bacteriana, higiene precária e outras 

condições ginecológicas e urinárias (CLARK; ATENDIDO, 2005). Isso mostra a 

pouca importância que tem sido dada à bactéria quando isolada de material vaginal. 
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 Cheng e colaboradores (2008), em estudo longitudinal em Taiwan com 

amostras vaginais e retais de gestantes  que haviam referido colonização pelo EGB 

em gestação anterior e que tiveram uma gestação posterior, concluíram que essas 

mães apresentavam um risco significante  para colonização recorrente e os fatores 

preditivos foram um pequeno intervalo (menor que 12 meses) entre as gestações e 

colonização maciça pela bactéria. 

 
 Chaisilwattana e Monif (1995), trabalhando com cepas de EGB obtidas de 

hemoculturas, culturas de material do trato genital feminino e de outros sítios, 

verificaram que o mesmo é capaz de inibir o crescimento de outros estreptococos 

beta hemolíticos, Diphtheroides, Lactobacilos e Gardnerella vaginalis. Foi observada 

inibição variável em relação à Streptococcus viridans, estreptococos não 

hemolíticos, Peptostreptococos e Enterococos, porém não foram observadas 

inibições do crescimento de estafilococos coagulase negativa, Staphylococcus 

aureus e Gram negativos. Estes resultados foram semelhantes tanto nas cepas 

isoladas de pacientes com septicemia como nas isoladas de amostras vaginais. 

 

 A capacidade do EGB em inibir o crescimento dos Lactobacilos explica a sua 

grande diminuição ou ausência nos exames bacterioscópicos das amostras de 

pacientes com colonização vaginal por esta bactéria. A ausência dos Lactobacilos 

causada pela presença do Streptococcus agalactiae pode deixar a vagina 

desprotegida, visto que estes são responsáveis pela hidrólise do glicogênio 

encontrado nas células pavimentosas, produzindo ácido lático que vai manter pH 

vaginal em torno de 4,0, o que dificulta o crescimento de muitos microrganismos 

(OLIVEIRA; SOARES, 2007). 

 

 

2.4 Diagnóstico laboratorial 

 O diagnóstico do estreptococo do grupo B é realizado por meio das suas 

características morfológicas e tintoriais na coloração de Gram, isolamento do 

microrganismo em meio de cultura e posterior identificação. O meio de cultura ideal 

para o crescimento da bactéria é o meio de ágar  sangue de carneiro a 5%, no qual 
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será visualizada a morfologia da colônia, bem como o halo de hemólise beta ao seu 

redor (TRABULSI et al., 1999; MURRAY, 2006). Para melhor recuperação do 

microrganismo de sítios onde haja microbiota residente, é necessária a utilização do 

caldo de enriquecimento Todd Hewitt com antibióticos que inibem o crescimento de 

outras bactérias, propiciando o aumento do crescimento do EGB (VALDÉS et al., 

2004). 

 Após o crescimento das colônias no meio de cultura, deve ser feita a 

coloração de Gram, que permite a visualização dos cocos Gram positivos dispostos 

em dupla ou em cadeias curtas, sendo necessária em seguida, realização da prova 

da catalase para confirmação do gênero (SANTOS FILHO, 2006). A identificação 

presuntiva da espécie pode ser feita por meio do teste de CAMP, que se baseia na 

detecção do fator CAMP produzido pela bactéria, o qual potencializa a ação lítica da 

beta-hemolisina do Staphylococcus aureus, quando as cepas das duas bactérias 

são inoculadas em ágar sangue de carneiro e semeadas em estrias perpendiculares. 

O teste positivo mostrará a formação de uma área de hemólise mais intensa em 

forma de seta ou meia-lua, na intercessão entre as duas estrias (CHRISTIE; 

ATKINS; MUNCH-PETERSEN, 1944).  

 Outro teste que também pode ser utilizado é o da hidrólise do hipurato, para o 

qual colocam-se duas a três colônias do estreptococo em caldo de hipurato de sódio 

e, após incubação a 35°C por cerca de 20 horas, centrifuga-se, retira 0,8 ml do 

sobrenadante e adiciona cloreto férrico. A formação de um intenso precipitado que 

permaneça por mais de dez minutos indica uma reação  positiva (BALOWS, 1991). 

 Para confirmar a identificação, pode ser feito teste sorológico de aglutinação 

utilizando antissoros monoclonais grupo específicos ou reação em cadeia da 

polimerase (TRABULSI et al., 1999; MURRAY, 2006). Têm sido utilizados, também, 

testes rápidos para detecção do antígeno em espécimes clínicos, porém, Brimil e 

colaboradores (2006) advertem que o uso indiscriminado de testes de detecção de 

antígenos ou outra técnica inadequada de triagem levará à baixa estimativa da real 

colonização, deixando muitos pacientes sem a profilaxia adequada e aumentando o 

risco de doença neonatal. 
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2.5 Tratamento e prevenção  

 O medicamento de escolha para o tratamento da infecção pelo EGB continua 

sendo a penicilina G, visto que ainda não se têm cepas resistentes à mesma. Porém, 

a concentração inibitória mínima (CIM) para inibi-lo é cerca de dez vezes maior que 

a necessária para inibir os estreptococos do grupo A. Apesar de ainda não haver 

cepas resistentes à penicilina, já foram descritos casos de tolerância da bactéria ao 

medicamento, sendo recomendada a utilização da associação com aminoglicosídeo 

para o tratamento de infecções graves (MURRAY, 2006). O tratamento da vaginite 

tem sido dificultado pelo fato de a colonização poder ser posteriormente 

restabelecida, e assim, o tratamento oral e local com antibióticos somente tem um 

efeito temporário (HONIG; MOUTON; VAN DER MEIJDEN, 1999). 

 Como antibióticos alternativos em casos de alergia à penicilina têm-se 

utilizado eritromicina e clindamicina, mas já existem  relatos de resistência da 

bactéria a essas drogas em diversas localidades. No Chile, das 100 cepas 

analisadas por Martinez e colaboradores (2004), 4% foram resistentes a  

eritromicina. Na Argentina, as cepas de EGB testadas por Perez e colaboradores 

(2004), apresentaram 100% de sensibilidade a ampicilina, penicilina, ceftriaxona, 

cefotaxima, ofloxacina e vancomicina. Porém, 7% dos Streptococcus agalactiae 

isolados foram resistentes a cloranfenicol, 6%  a eritromicina e 4,5% a clindamicina.  

Devido ao surgimento de cepas resistentes a determinados antimicrobianos é que se 

faz necessária a realização do teste de susceptibilidade aos antimicrobianos para 

que seja assegurado o êxito no tratamento. 

 Para a prevenção da infecção dos recém-nascidos, o CDC recomenda que 

seja feita triagem de todas as gestantes entre a 35 e 37 semanas de gestação, para 

determinar as que tem colonização vaginal e/ou retal pelo EGB. No momento do 

parto ou ruptura de membranas, deve ser feita a quimioprofilaxia intraparto para as 

gestantes colonizadas. Caso não se tenha resultado da cultura vaginal/retal para o 

EGB, a quimioprofilaxia  é recomendada para mulheres  com urocultura positiva para 

o estreptococo durante a gravidez, mulheres que anteriormente tenham dado a luz a 

crianças com doença invasiva  por esta bactéria e mulheres que possuam algum 

fator de risco como gestação < 37 semanas, duração da ruptura de membranas >18 

horas ou temperatura ≥38°C (SCHRAG, 2002).  
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 A penicilina é o medicamento indicado para a quimioprofilaxia intraparto, 

podendo ser utilizada também a ampicilina como alternativa. Em casos de alergia à 

penicilina deve ser analisado o risco de anafilaxia. Mulheres que não tenham alto 

risco de anafilaxia deve ser administrado cefazolina e caso este risco seja alto deve 

ser administrado clindamicina ou eritromicina de acordo com o teste de 

susceptibilidade realizado na triagem pré natal para o EGB (SCHRAG et al., 2002). 

 Guzmán e colaboradores (2001), no Chile, Tapia e colaboradores (2007), 

também no Chile, e Angstetra; Ferguson e Giles (2007), na Austrália, observaram 

uma redução no número de casos de sepse de início precoce em neonatos, com 

importante redução dos casos devido ao EGB, após a utilização da quimioprofilaxia 

intraparto. Contudo, a profilaxia antibiótica pode não impedir por completo a sepse 

neonatal  precoce, possivelmente quando há grande quantidade da bactéria no trato 

genital da mãe,  causando uma corioamnionite subclínica, ou devido ao curto tempo 

para que o antibiótico alcance uma concentração inibitória mínima adequada 

(VALDÉZ et al., 2004). A antibioticoprofilaxia não tem efeito na prevenção da doença 

de início tardio (BERARDI et al., 2007). 

 Apesar da diminuição na incidência de sepse neonatal após a  triagem para o 

EGB entre a 35° e 37° semanas de gestação e da profilaxia intraparto, o CDC 

ressalta que cada centro deve estabelecer a política de prevenção que lhe convier, 

de acordo com análise da capacidade dos laboratórios em realizar os exames, custo 

financeiro, incidência da patologia e presença ou não de fatores de risco nos RN 

infectados (GUZMÁN et al., 2001). O Brasil ainda não possui uma política efetiva de 

prevenção da doença neonatal pelo EGB. Faz-se necessária a criação de um 

sistema de vigilância dos agentes causadores de sepse neonatal e materna, assim 

como melhorar a capacidade dos laboratórios para a realização da triagem do 

microrganismo nas gestantes, contudo, a curto prazo, seria possível realizar a 

avaliação dos fatores de risco (AMARAL, 2005). 

  A utilização de uma vacina contra o EGB antes ou durante a gestação 

poderia prevenir tanto a doença de início precoce como a de início tardio nas 

crianças, além de infecções nos prematuros, bem como infecção materna (BAKER 

et al., 1988). Com a sua utilização, não haveria necessidade da realização da 

triagem do microrganismo nas gestantes, nem da profilaxia intraparto, o que 
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diminuiria custos e possibilidade de indução de resistência bacteriana a 

antimicrobianos devido ao maior  uso de antibióticos (SCHRAG et al., 2002).  

 Algumas vacinas já vêm sendo testadas ao longo dos anos. Em virtude do 

sorotipo III do EGB ser o mais frequente nas infecções, as primeiras vacinas 

testadas utilizaram o polissacarídeo capsular do tipo III da bactéria como antígeno, e 

posteriormente foram feitas tentativas também com os polissacarídeos do tipo I e II. 

Os primeiros estudos apresentaram resposta satisfatória em cerca de 40 a 60 % dos 

imunizados, sendo o sorotipo II o que teve melhor resposta (BAKER; KASPER, 

1985).   

 Vacina confeccionada com o polissacarídio capsular do tipo III do EGB 

testada por Baker e colaboradores (1988) promoveu imunização em 63% das 

gestantes com cerca 31 semanas de gestação e também imunidade passiva nos 

recém-nascidos, já que a maior parte dos anticorpos formados foram da classe IgG. 

O nível de anticorpos no soro dos recém-nascidos filhos das mães que responderam 

à vacina, foram suficientemente altos para ativar a via alternativa do complemento, o 

que é muito importante para a opsonisação e fagocitose do microrganismo. Apesar 

de a imunogenicidade da vacina não ter sido muito boa, esta pode prevenir um 

grande número de infecções nas crianças.  

 Vêm sendo testadas também vacinas conjugadas. Testes realizados em 

mulheres saudáveis não grávidas entre 18 e 40 anos, vacinadas com o 

polissacarídeo do tipo III do EGB, conjugado ao toxóide tetânico, mostraram que a 

resposta imune é dose-dependente. Porém, como as doenças causadas por essa 

bactéria envolvem outros sorotipos, uma vacina multivalente que contenha os 

sorotipos Ia, Ib, II, III e V deverá com certeza induzir maior proteção nos lactentes e 

nos adultos (KASPER et al., 1996; BAKER et al. 2000).  

 A mudança na distribuição dos sorotipos de EGB causadores de infecções, 

que vem ocorrendo em determinados centros, pode interferir na  elaboração de uma 

vacina que confira proteção a longo prazo.  Assim, uma alternativa para prevenir a 

infecção por essa bactéria poderia ser uma vacina confeccionada a partir de 

proteínas de superfície comuns à maioria das cepas do estreptococo (PERSSON, 

2004). Apesar dos avanços na tentativa de se conseguir uma vacina eficaz, dúvidas 
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quanto ao número ideal de doses, necessidade de reforços, real proteção na prática 

clínica e possibilidade de vacinar mulheres não gestantes ainda precisam ser 

esclarecidas (SILVA ; RICHTMANN, 2006). 

 Tendo em vista a importância que o EGB vem adquirindo como patógeno 

humano no decorrer dos anos, a verificação da sua associação com inflamação 

vaginal é de grande utilidade, visto que ele ainda é considerado parte da microbiota 

deste sítio, sendo muitas vezes, por este motivo, negligenciado.  
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3.   OBJETIVOS   

 
3.1 Objetivo geral 
 
O objetivo geral deste estudo foi determinar a associação dos Streptococcus 

agalactiae com inflamação vaginal. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar a frequência dos Streptococcus agalactiae em material vaginal de 

mulheres grávidas e não grávidas atendidas nos laboratórios públicos de 

Maceió (AL); 

• Determinar a proporção de inflamação nas mulheres colonizadas; 

• Identificar fatores de risco para a colonização, como idade, gestação, frequência 

de relações sexuais semanais, número de parceiros sexuais nos últimos quatro 

meses, número de gestações e ocorrência de abortos espontâneos anteriores; 

• Verificar possíveis associações com outros microorganismos. 
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4. MÉTODO 
 

 

 Esta pesquisa foi aprovada por meio de parecer consubstanciado, protocolo 

nº 732/2007 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual das 

Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) – Maceió, e também por meio do 

protocolo nº 1238/08 do comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo. 

 

4.1  Local 

 O presente estudo foi realizado em Maceió, capital do estado de Alagoas, 

situado na região Nordeste do Brasil e que possui, segundo o IBGE (2004), uma 

população de 884.320 habitantes. O município de Maceió contava, no momento da 

pesquisa, apenas com dois laboratórios públicos que realizavam este tipo de exame: 

o Laboratório do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (da Universidade 

Federal da Alagoas), que atende  pacientes do ambulatório do próprio hospital, e 

pacientes externos encaminhados dos postos de saúde com requisição do SUS; e o 

CPML (Centro de Patologia e Medicina Laboratorial), laboratório pertencente ao 

estado e que atende, além do público em geral (SUS), a Unidade de Emergência, a 

Maternidade Escola Santa Mônica, o Hospital José Carneiro e o Hospital de 

Doenças Tropicais (todos da rede estadual de saúde).  

 

 As análises das amostras foram realizadas no laboratório de Análises Clínicas 

do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas, com o material 

coletado nestes dois laboratórios. As amostras coletadas no CPML foram 

encaminhadas para análise no mesmo dia da coleta. 

 

 

4.2 Amostra 

 Foram incluídas neste estudo 1014 mulheres entre 18 e 49 anos, sendo 303 

gestantes e 711 não gestantes, encaminhadas aos laboratórios anteriormente 

citados para realização de  cultura  de  material vaginal mediante solicitação médica 
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e que aceitaram participar da pesquisa. Foi utilizada como critério de inclusão, além 

da idade, a presença de sinais clínicos de infecção, como corrimento vaginal, 

conforme justificativa da requisição médica, e confirmada pelas pacientes no 

momento do preenchimento do formulário de coleta pela coletadora (anexo 2). 

Foram excluídas as mulheres virgens, aquelas que usaram antibióticos sistêmicos 

nas duas últimas semanas ou que utilizaram produtos vaginais (duchas, 

espermicidas, cremes antibióticos ou antifúngicos) nas últimas 24 horas. Todas as 

pacientes foram previamente informadas sobre os objetivos e procedimentos e 

assinaram um termo de consentimento autorizando a coleta do material clínico 

(anexo 1). Nenhuma das pacientes recusou-se a participar do estudo. 

 A amostra utilizada foi não probabilística de conveniência, obtida de forma 

consecutiva nas mulheres atendidas pelos serviços acima citados, no período de 

junho a dezembro de 2008. Este tipo de amostragem foi escolhida em virtude da 

cultura de material vaginal ser um exame que necessita de ambiente especial para 

ser coletado.  

 Três amostras foram coletadas de cada paciente, pela introdução de swabs 

estéreis através do orifício vaginal, coletando-se material do terço médio distal da 

vagina, sem utilização de espéculo (CDC, 1996). Um dos swabs foi utilizado para a 

confecção de uma lâmina imediatamente após a coleta, e que posteriormente foi 

corada pelo método de Gram.  

 Um dos outros dois swabs foi introduzido em um tubo de ensaio devidamente 

identificado, contendo  2 ml  de caldo seletivo para o estreptococo, Todd-Hewitt 

suplementado com 8 µg/ml de gentamicina e 15 µg/ml de ácido nalidíxico (BRIMIL et 

al., 2006),  previamente preparado  pelo setor de microbiologia do Laboratório  de 

Análises Clínicas do Hospital Universitário Alberto Antunes. O swab restante foi 

colocado em um tubo contendo meio de transporte Stuart (Difco Laboratories, 

Detroit, EUA), o qual foi utilizado para realização de cultura para outros 

microorganismos. 
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4.3 Bacterioscopia 

 A presença de inflamação vaginal foi determinada por meio do exame 

bacterioscópico das amostras, após coloração das lâminas confeccionadas no 

momento da coleta, pelo método de Gram.  Foram consideradas com inflamação 

amostras que apresentaram dez ou mais leucócitos por campo microscópico, 

visualizados em microscópio óptico em objetiva de imersão e sem inflamação, 

amostras com menos de dez leucócitos por campo microscópico (MANIATIS, et al., 

1996). Foram observadas também nas bacterioscopias células epiteliais, “Clue Cells” 

e microrganismos, especialmente Trichomonas spp. e Candida spp. 

 

4.4 Cultura e Identificação 

 Foram realizadas culturas do material vaginal, conforme solicitação médica, 

das mulheres que estavam dentro dos critérios de inclusão. Os Swabs  imersos em 

caldo Todd-Hewitt, após incubação por 18 a 24 horas à temperatura de 35°C, foram 

semeados em placas de ágar sangue constituído por Tryptic Soy Agar (TSA, Difco 

Laboratories, Detroit, EUA), adicionado de 5% de sangue de carneiro desfibrinado e 

incubadas à temperatura de 35°C por 24 horas. As placas que não apresentaram 

crescimento bacteriano foram incubadas por mais 24 horas.  

 Após o período de incubação, as colônias com características de EGB, 

cremosas, com discreto halo de hemólise total (beta hemólise) ou não hemolíticas,  

foram submetidas a coloração de Gram para confirmação das características 

morfotintoriais e, em seguida, foi feito um subcultivo também em ágar sangue das 

colônias confirmadas como cocos Gram positivos. A partir do subcultivo foi realizada 

a prova da catalase, para identificação do gênero, retirando-se uma porção da 

colônia com alça de platina flambada e esfriada, tendo bastante cuidado para não 

retirar pedaços do meio, e em seguida colocou-se em uma lâmina juntamente com 

uma gota de água oxigenada 3% ou 10 vol. Das colônias com prova da catalase 

negativa foram realizados então o teste de Camp, que é um teste de identificação 

presuntivo para o Streptococcus agalactiae. Essas colônias também foram testadas 
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pelas provas da Bacitracina e Bile Esculina para exclusão de outras espécies de 

estreptococos.  

 As colônias que tiveram diagnóstico presuntivo de EGB  foram submetidas ao 

teste sorológico de aglutinação para detecção do antígeno específico do grupo B, 

que é um teste confirmatório. Para isso foi  utilizado o  “Kit” comercial Streptococal 

Grouping Kit (Oxoid). A realização do teste se deu conforme recomendações do 

fabricante, ou seja, primeiramente foram realizadas suspensões de 2 a 5 colônias 

dos estreptococos identificados presuntivamente, em um tubo de ensaio contendo 

0,4 ml   de enzima extratora. Em seguida, foi dispensada em cada área de um cartão 

disponibilizado no próprio “Kit” uma gota dos antissoros específicos para os grupos 

A, B, C, D, F e G dos estreptococos respectivamente, e sobre cada antissoro 

adicionou-se uma gota da suspensão bacteriana. Após homogeneização, as 

amostras que apresentaram reação de aglutinação visualizada macroscopicamente 

com o anti-soro do grupo B foram identificadas como Streptococos agalactiae.  

 Os Swabs provenientes do meio de transporte foram semeados em placas de 

ágar sangue de carneiro desfibrinado a 5%, para identificação de outros 

microrganismos e em meio de Sabouraud (Difco) para identificação de leveduras do 

gênero Candida. Após o semeio nas placas, cada Swab foi  introduzido em um tubo 

de ensaio contendo 1 mL de solução fisiológica 0,09% para realização de exame a 

fresco. As placas foram incubadas por 24 a 48 horas e a identificação das bactérias 

aeróbias e anaeróbias facultativas, bem como das leveduras do Gênero Candida, 

foram realizadas conforme métodos previamente descritos na literatura; e 

Trichomonas spp  foi diagnosticado por microscopia a fresco e coloração de Gram 

(SANTOS FILHO, 2006). Para fins da análise estatística foram utilizados apenas o 

EGB, Candida spp, Trichomonas spp e vaginose bacteriana (Gardnerella vaginalis). 

Lactobacillus spp, Corynebacterium spp, Staphylococcus coagulase-negativo, 

Streptococcus do grupo viridans, Enterococcus spp e enterobactérias não foram 

analisados estatisticamente. 

 Foram considerados como vaginose bacteriana os casos que apresentaram 

pelo menos três dos critérios de Amsel que são pH > 4,5, teste das aminas positivo, 

presença de “Clue Cell” e corrimento vaginal acinzentado aderente (AMSEL et al., 

1983), além de valor ≥ a 6 na escala de Nugent (NUGENT; KROHN; HILLIER, 1991), 
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bem como a observação de flora mista constituída principalmente por cocobacilos 

Gram variáveis sugestivos de Gardnerella vaginalis e bacilos Gram negativos 

curvos, característicos de Mobiluncus spp (SANTOS FILHO, 2006), além do 

crescimento em meio de ágar sangue.   

 

4.5 Dados complementares 

 Foi feito um contato posterior apenas com as mulheres colonizadas pelo  

Streptococcus agalactiae  para questionamento sobre a  ocorrência de aborto 

espontâneo prévio e número de gestações anteriores. O número de gestações foi 

dividido em nenhuma, uma, duas, três e quatro ou mais gestações. Estas 

informações  foram utilizadas  como dados complementares.  

 Nas culturas positivas para o EGB, foram verificados quais os 

micoorganismos que também estiveram presentes cocomitantemente com o 

estreptococo, para verificar os que mais se associavam com o Streptococcus 

agalactiae . 

 

4.6 Método estatístico   

 
4.6.1 Tamanho da amostra 

 
 O tamanho da amostra  foi estimado em 1014 mulheres, considerando a 

proporção do Streptococcus na população de 12% (BRIMIL, 2006), a precisão 

absoluta de 2%, e o nível de significância de 5%. 

 

 4.6.2 Análise estatística 

 Os dados foram coletados em um formulário padronizado, armazenados em  

planinha eletrônica de dados (Microsoft Excel® 2003. Redmond, WA, EUA), na qual, 
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cada coluna correspondeu a um item do formulário de coleta de dados e cada linha 

aos dados coletados.  

 A descrição das variáveis foi feita utilizando-se tabelas de frequência simples 

e percentual com intervalo de confiança de 95%. Os dados foram analisados 

utilizando o programa Epi-Info 5,0. Foi avaliada a existência de associação entre as 

variáveis por meio do Teste Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, desde que o 

primeiro não atendesse às exigências, adotando como nível de significância p<0,05. 

Foi feita análise de regressão logística pelo método Forward Stepwise (Wald), para 

verificar a capacidade do EGB de causar inflamação, visando ao controle de outros 

microrganismos possíveis de causarem inflamação como: Gardnerella vaginalis, 

Candida spp, Trichomonas spp.  Utilizou-se a razão de prevalência ou odds ratio 

(quando pertinente) para avaliar a medida de risco na comparação entre as 

ocorrências e os efeitos. Os possíveis fatores de risco para colonização vaginal pelo 

EGB foram analisados através do Teste Qui-quadrado ou análise de variância 

quando apropriado. 
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5. RESULTADOS  
 
 
 
5.1 Cultura 
 
 
 A frequência de colonização vaginal por EGB encontrada neste estudo foi de 

13,9% (141 das 1014 culturas analisadas), sendo que 98 (9,7%) culturas foram 

positivas somente para o Streptococcus agalactiae e em 43 (4,2%) o EGB estava 

associado a outros microrganismos. Foram consideradas negativas 378 (37,3%) 

culturas, por não ter havido crescimento de nenhum tipo de microrganismo ou terem 

crescido somente Lactobacilos. Nas demais, houve positividade para outros 

microrganismos como Candida spp, Gardnerella vaginalis e Trichomonas spp, além 

de outros considerados comensais como enterobactérias, Staphylococcus e 

Enterococcus, que foram agrupados como outros e foram incluídos no estudo 

somente para as análises estatísticas (tabela 1). 

 

 
Tabela 1- Frequência de microrganismos nas amostras vaginais de mulheres atendidas no 

laboratório de análises clínicas  do Hospital Universitário da UFAL e no CPML, no 

período de junho de 2008 a dezembro de 2008. 
________________________________________________ 

Microrganismo             N° de casos        %                IC* 

________________________________________________ 

S. agalactiae                       98               9,7           8,0 – 11,7 

S. agalactiae assoc.           43                4,2            3,0 – 5,4 

G. vaginalis                       141             13,9         11,9 – 16,2 

Candida spp.                     121             11,9         10,0 – 14,1 

Trichomonas spp.               14               1,4             0,8 – 2,4 

Outros                               219             21,6          19,0 – 24,1 

Negativas                          378             37,3          34,3 – 40,3 

Total                                1014              100 

________________________________________________ 

* IC – intervalo de confiança                  
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Foram realizadas culturas de 303 (29,9%) gestantes e 711 (70,1%) não gestantes, 

das quais 47 gestantes foram positivas para o EGB (15,5%) e 94 (13,2%) não 

gestantes (figura1, tabela 2). Não foi verificada significância estatística entre a 

condição de estar gestante e colonização vaginal pelo estreptococo do grupo B (p = 

0,38). 

 

 
Tabela 2- Distribuição proporcional da colonização vaginal pelo estreptococo do grupo B em 

gestantes e não gestantes. 
 
_________________________________________________ 

 

Gestante                Estreptococo do grupo B               Total 

                            Positivas/ %     Negativas/ %   

_________________________________________________                 

 

Sim                        47 (15,5)           256 (84,5)                303 

Não                       94 (13,2)           617 (86,8)                 711 

Total                    141 (13,9)           873 (86,1)               1014 

_________________________________________________ 
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Figura 1 - Proporção de colonização pelo EGB nas gestantes e não gestantes.  
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 Com relação à associação do EGB com outros microrganismos, verificou-se 

que a maior frequência de associação foi com Candida spp., 19,9%, seguida de 

Gardnerella vaginalis, 9,2%, e depois Trichomonas spp., 1,4 %. Porém, na maioria 

(69,5%) das culturas positivas para o estreptococo, este foi o único patógeno 

isolado,  como mostra a tabela 3.   

   

 
Tabela 3- Distribuição proporcional das culturas positivas para o estreptococo do grupo B e sua 

associação com outros microrganismos 
 
_______________________________________________________________ 

Microrganismos                                         N°                %                      IC* 

_______________________________________________________________ 

S. agalactiae                                              98              69, 5             53,2 – 85,8 

S. agalactiae + Candida spp.                     28               19,9             11,3 – 28,5 

S. agalactiae  + G. vaginalis                       13                9,2            3,46 – 14,94 

S. agalactiae + Trichomonas spp.                2                1,4                 0,0 -  3,0 

Total                                                          141               100 

_______________________________________________________________ 

*IC – intervalo de confiança  

 

5.2 Bacterioscopia 
 

 A presença ou não de resposta inflamatória foi determinada por meio do 

exame bacterioscópico das amostras. Na observação de ≥ 10 leucócitos por campo 

microscópico foi considerada presença de reação inflamatória e < 10 leucócitos por 

campo microscópico, ausência de  reação inflamatória (MANIATIS et al., 1996). O 

teste do qui-quadrado mostrou significância estatística (p = 0,000)  entre a presença 

do EGB na vagina e reação inflamatória. A análise foi realizada com os resultados 

das culturas positivas apenas para o EGB, excluindo as associações da bactéria 

com outros microrganismos.  

 A proporção do total de mulheres com cultura positiva exclusivamente para o 

estreptococo que apresentavam reação inflamatória foi de 18,9% (46 das 243 que 

estavam com reação inflamatória), enquanto que a proporção das que estavam 

colonizadas pelo microrganismo e não tinham reação inflamatória foi de 6,7% (52 
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das 771 que não estavam com reação inflamatória). Foi verificado perfil semelhante 

na comparação entre o grupo das gestantes e das não gestantes, mostrando que 

em ambos os grupos a proporção de inflamação é semelhante, não havendo 

diferença significativa (figura 2). 
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Figura 2 - Proporção de inflamação nas gestantes e não gestantes colonizadas pelo estreptococo 

do grupo B 

 

 

  A pesquisa mostra também que a proporção de reações inflamatórias 

observadas nas bacterioscopias das mulheres colonizadas pelo EGB é comparável à 

de outros  patógenos comumente encontrados na vagina, como Candida spp., G. 

vaginalis e Trichomonas spp. (tabela 4). A proporção foi calculada levando-se em 

consideração as 243 mulheres que apresentavam reação inflamatória. Em relação 

ao grau de associação destes microrganismos com inflamação vaginal, verificou-se 

um Risco Relativo de 2,80 para o EGB, 2,01 para Candida spp., 0,55 para 

Gardnerella vaginalis e 19,03 para Trichomonas spp e Odds ratio de 3,22; 2,25; 0,51 

e 19,90 respectivamente (tabela 5). A análise foi realizada para as culturas puras, 

sendo excluídas as associações destes microrganismos. 
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Tabela 4 - Proporção de reação inflamatória nas bacterioscopias das amostras positivas para os 

principais microrganismos encontrados na vagina  
 
____________________________________________________ 

Microrganismos               Nº de casos / %           N° de casos / % 

                                         ≥ 10 leucócitos             ≤ 10 leucócitos 

____________________________________________________ 

 

S. agalactiae                       46   (18,9)                      52   (6,7) 

Candida spp.                       47   (19,3)                      74   (9,6) 

G. vaginalis                          21     (8,6)                   120  (15,6) 

Trichomonas spp.                12     (4,9)                        2   (0,3) 

____________________________________________________ 

 
 
Tabela 5-  Grau de associação de  microrganismos com inflamação vaginal 
 
__________________________________________________________ 

Microrganismos                    RR* / IC**                              OR*** / IC 

__________________________________________________________ 

S. agalactiae                    2,18 (1,71- 2,79)                   3,22   (2,11- 4,94) 

Candida spp.                   1,77 (1,37- 2,28)                    2,25   (1,51- 3,36) 

G. vaginalis                     0,59 (0,39- 0,88)                    0,51   (0,32- 0,84)   

Trichomonas spp.           3,71 (2,91- 4,73)                  19,97 (4,43- 89,89) 

__________________________________________________________ 

*RR- Risco Relativo 

**IC- Intervalo de confiança 

***OR- odds ratio 

 

 Foi realizada  regressão logística pelo método Forward Stepwise (Wald) para 

verificar a capacidade do estreptococo do grupo B para causar inflamação, 

controlando por Candida spp, Trichomonas spp e Gardnerella  vaginalis . Dos quatro 

microrganismos, três tiveram relação com inflamação, sendo o Trichomonas spp o 
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que apresentou maior força de relação (odds = 27.957), seguido do EGB (odds = 

4.122) e dos três, a Candida spp foi quem mostrou  menor força de relação com 

inflamação (odds=  2.959), reafirmando o poder do estreptococo do grupo B em 

causar vaginite.  (Tabela 6).  

 

 
Tabela  6 – Capacidade do estreptococo do grupo B Candida spp, Trichomonas spp de causar 

inflamação  através da  regressão logística. 
 
_______________________________________________________________________ 
Microrganismos        B       DP      Wald      df    sig       ODDS    IC (95%) ODDS 

                                                                                                          Inf        Sup 

________________________________________________________________ 

 

Estreptococo        1.42     0.22    40.30       1    0.00       4.12        2.66       6.38 

do grupo Ba             

Candida sppc        1.09     0.21    27.00       1    0.00       2.96        1.97       4.46 

Trichom. sppb       3.33     0.77    18.73       1    0.00      27.96        6.19   126.32 

Constante           -1.54     0.09   269.06      1    0.00       0.22 

________________________________________________________________ 

a Variável da etapa 1: Estreptococo do grupo B. 

b Variável da etapa 2: Trichomonas  spp. 

c Variável da etapa 3: Candida spp. 

 
 
5.3 Dados complementares 
 
 Com relação à faixa etária, verificou-se que entre 25 e 29 anos a proporção 

de mulheres colonizadas foi um pouco superior às demais, como mostra a tabela 7. 

Porém, não houve significância estatística entre idade e colonização pelo 

estreptococo do grupo B (p= 0,69). 
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Tabela 7 - Distribuição percentual das mulheres colonizadas pelo estreptococo do grupo B  . de 

acordo com a faixa etária 
  
___________________________________________________ 
Faixa etária             Estreptococo do grupo B                  Total   
                             Positivas / %    Negativas / %           
___________________________________________________ 
 
< 20                         15 (14,6)         88 (85,4)                    103  

20- 24                      22 (12,3)       157 (87,7)                    179  

25- 29                      38 (17,7)       177 (82,3)                    215  

30- 34                      25 (13,2)       164 (86,8)                    189  

35- 39                      16 (11,6)       122 (88,4)                    138  

40- 44                      12 (12,4)         85 (87,6)                      97  

45-49                       13 (14,0)         80 (86,0)                      93 

__________________________________________________ 

 

 

 A grande maioria das mulheres colonizadas pelo Streptococcus agalactiae  

possuia um único  parceiro sexual. Apenas uma mulher teve mais de dois parceiros 

nos últimos 4 meses e  uma se negou a responder,  não mostrando  significância 

estatística (p= 0,984) entre esta variável e colonização pelo EGB. Também não 

houve significância estatística (p= 0,395) entre a variável, frequência de relações 

sexuais semanais e colonização pelo EGB, em que 36 (14,0%) das 258 mulheres 

testadas tinham 1 relação sexual por semana e 84 (14,1%) das 596 mulheres 

testadas tinham duas ou mais relações sexuais por semana (Tabela 8). 

  

 A ocorrência ou não de abortos espontâneos anteriores e o número de 

gestações foram verificados apenas entre as mulheres colonizadas. Apesar de o 

número de mulheres portadoras do EGB que relataram aborto espontâneo prévio ter 

sido um pouco superior, 77 (54,6%), em relação às que nunca abortaram,  64 (45,4), 

não foi estatisticamente significante (p= 0,859). Em relação ao número de 

gestações, a análise estatística foi realizada apenas comparando as mulheres que 

nunca engravidaram com as que já estiveram ou estavam gestantes no momento da 

pesquisa, visto que não foi possível a análise pelo teste quiquadrado quando 
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estratificou-se o número de gestações (tabela 9). Não houve significância estatística 

com relação a esta variável (p=0,661), porém, o que foi observado é que o maior 

número foi de mulheres que estiveram gestantes uma única vez ou estavam no 

momento da pesquisa (46 das 141 colonizadas), como mostra a tabela 10. 

 
Tabela 8 - Distribuição percentual das mulheres colonizadas pelo estreptococo do grupo B  de 

acordo com o número de parceiros sexuais nos últimos 4 meses e número de relações 
sexuais semanais 

 

______________________________________________________ 

Característica              Estreptococo do grupo B                   Total         

                                 Positivas / %    Negativas / % 

______________________________________________________            

 

N° de parceiros 

    0                                6 (11,3)         47 (88,7)                      53 

    1                            133 (14,2)       803 (85,8)                    936 

    2 ou +                        1  (7,1)          13 (92,9)                      14 

    Não respondeu          1 (9,1)          10 (90,9)                       11 

 

Frequência de relações  

Sexuais semanais 

    0                              8 (16,3)          41 (83,7)                       49 

    < 1                         12 (13,6)          76 (86,4)                       88 

    1                            36 (14,0)        222 (86,0)                     258 

    2 ou +                    84 (14,1)        512 (85,9)                     596 

  Não respondeu          1  (4,3)           22 (95,7)                       23 

 

Total                        141 (13,9)        873 (86,1)                    1014 

___________________________________________________ 
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Tabela 9 - Distribuição percentual das mulheres colonizadas pelo estreptococo do grupo B  de 

acordo com a ocorrência de abortos espontâneos prévios e ocorrência de gestações 
 

________________________________________________________ 

                                Estreptococo do grupo B                  Total / %  

Ocorrência           Isolado / %       Associado / % 

________________________________________________________ 

Aborto 

Sim                          54 (70,1)               23 (29,9)                  77  (54,6) 

Não                          44 (68,8)              20 (31,3)                  64   (45,4) 

Total                        98 (69,5)               43 (30,5)                141 (100,0) 

 

Gestações 

Sim                         79 (68,7)               36 (31,3)                 115   (81,6) 

Não                        19 (73,1)                  7 (26,9)                   26   (18,4) 

 

Total                      98 (69,5)                43 (30,5)                   141 (100,0) 

_______________________________________________________ 

 
Tabela 10 - Distribuição percentual das mulheres colonizadas pelo estreptococo do grupo B  de 

acordo com o número de gestações  
 

________________________________________________________ 

                                Estreptococo do grupo B                  Total  

Gestações           Isolado / %       Associado / % 

________________________________________________________ 

 

0                              19 (73,1)                7 (26,9)                 26  

1                              26 (56,5)              20 (43,5)                 46 

2                              29 (70,7)              12 (29,3)                 41 

3                              18 (94,7)                1 (5,3)                   19 

4 ou +                        6 (66,7)                3 (33,3)                   9 

Total                        98 (69,5)              43 (30,5)                141    

_______________________________________________________ 
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6. DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo foi observada uma frequência de 13,9% de colonização 

vaginal por EGB, o que está em concordância com estudos anteriormente realizados 

no Brasil e em outros países. No Brasil, a grande maioria dos estudos foi realizada 

com gestantes e a frequência de colonização vaginal tem apresentado variações 

com valores em torno de 5 a 18% (PELLEGRINI, 1998; RIBEIRO, 2003; LAJOS et 

al., 2008;  POGERE, 2005;  BERALDO, 2004; BENCHETRIT et al.,1982; ALVES, 

2005).  O estudo de Raddi e Lorencetti (1998) em Araraquara (São Paulo) foi 

realizado com mulheres gestantes e não gestantes, e a frequência de colonização 

vaginal por EGB foi de 18%.  

A prevalência da colonização pelo EGB nos Estados Unidos foi de 18,4%  e 

18,6%; 12,4% na Alemanha; 5,6% na Argentina; 9,7% no Chile; 8% no Peru e 8,6% 

no México  (MEYN et al., 2002; REGAN; KLEBANOFF e NUGENT, 1991;  BRIMIL et 

al., 2006; DI BARTOLOMEO et al., 2002; VALDÉS  et al., 2004; COLLINS et al., 

1998; TORRES, 2000). 

 A taxa de colonização vaginal pelo estreptococo do grupo B varia de acordo 

com características da população estudada, tipo de amostra coletada, meios de 

cultura utilizados para o cultivo, a não utilização de meios seletivos e as condições 

de transporte, que constituem fatores que interferem decisivamente nos resultados.   

 A frequência de colonização vaginal pelo EGB  nas gestantes (15,5%) e não 

gestantes (13,2%) foi estatisticamente semelhante. Collins e colaboradores (1998), 

em  estudo na cidade de  Lima, no Peru, verificaram uma maior prevalência nas 

mulheres não gestantes (10,6%) em relação às gestantes (6.0%). Brimil e 

colaboradores (2006), na Alemanha, e Benchetrit e colaboradores (1982), no Rio de 

Janeiro, não encontram diferença significante entre a colonização vaginal/cervical de 

gestantes  e não gestantes.  

 A maior proporção de associação do estreptococo do grupo B neste estudo foi 

com Candida spp (19,9%), seguida de Gardnerella vaginalis (9,2%) e Trichomonas 
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spp (1,4%). Maniatis e colaboradores (1996), em seu estudo na Grécia, encontraram 

resultado semelhante com associação do EGB com Candida spp, Gardnerella 

vaginalis e trichomonas spp, respectivamente. Na Califórnia (EUA), em culturas de 

mulheres com vulvovaginite, foi observada associação do EGB apenas com 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus (MONIF, 1999). Chaisilwattana e Monif 

(1995) sugerem que o EGB tem a capacidade  de inibir o crescimento de 

Gardnerella vaginalis, porém, no presente estudo, o crescimento cocomitante de 

estreptococo do grupo B e G. vaginalis  ocorreu em 13 das 141 culturas positivas 

para o EGB.  

 Este estudo avaliou a possibilidade do S agalactiae causar inflamação vaginal 

baseado no número de leucócitos por campo microscópico nas bacterioscopias de 

mulheres com corrimento  vaginal, visto que o aumento do número de leucócitos 

associado a sintomas clínicos pode ser considerado um critério de inflamação. O 

mesmo mostrou associação estatisticamente significante (p= 0,000) entre a 

colonização vaginal pelo estreptococo do grupo B e inflamação. Os dados não 

mostraram diferença significante entre a condição de gestante ou não gestante, 

afirmando que a gestação não constitui fator de risco para desenvolvimento da 

inflamação. 

 Em Israel foi observado que 18,5% das mulheres com corrimento e 

inflamação no trato genital  estavam colonizadas pelo EGB, enquanto apenas 4,5% 

das que não tinham inflamação estavam colonizadas (NITZAN, MAAYAN  e 

WAJSMAN, 1980). Na Grécia, 10,1% das mulheres colonizadas apresentavam > 10 

leucócitos por campo e somente 4,3% apresentavam < 10 leucócitos por campo, 

sendo também, na maioria dos isolados, o único microrganismo presente (MANIATIS 

et al.,1996). Raddi e Lorencetti (1998), em São Paulo, também observaram que 50% 

das mulheres colonizadas pelo EGB apresentavam reação inflamatória. 

Os resultados deste trabalho mostraram que o EGB constitui um agente com 

grande capacidade de promover a inflamação, levando-se em conta a comprovação 

pela regressão logística,  cujo  odds ratio para  S. agalactiae  foi  4.122 para Candida 

spp. 2.959  e para Trichomonas spp, 27.957, evidenciando que o EGB pode ser 

mais capaz de causar inflamação do que a Candida spp, porém com menor 

capacidade que o Trichomonas spp. 
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O EGB está entre os microrganismos mais prevalentes nos corrimentos 

genitais femininos, assim como Candida spp, Trichomonas spp e Gardnerella 

vaginalis (DI BARTOLOMEO et al., 2002; MANIATIS et al., 1996; RADDI e 

LORENCETTI, 1998). Porém, a presença do S. agalactiae está mais associada à 

reação inflamatória do que a Candida spp e menos que o Trichomonas spp 

(MANIATIS et al., 1996).  

A colonização vaginal pelo EGB tem sido associada a alguns fatores de risco 

como idade, número de parceiros sexuais, frequência de relações sexuais, número 

de gestações, abortos anteriores, porém existe discordância entre os autores. 

 O presente estudo não mostrou associação significativa entre colonização 

pelo EGB e número de parceiros sexuais nos últimos 4 meses  (p= 0,984), bem 

como frequência de relações sexuais  (p= 0,395) .  

Em Florianópolis (Santa Catarina), a prevalência de EGB foi 50% maior entre 

as mulheres com maior frequência de relações sexuais e 1,5 vezes maior entre as 

que tinham mais de um parceiro sexual, apesar de não ter sido estatisticamente 

significante quando analisadas separadamente (POGERE et al., 2005). Já no estudo 

longitudinal de Bliss e colaboradores (2002), no Texas (EUA), apesar de não ter tido 

significância estatística, a atividade sexual esteve muito associada à colonização 

pelo EGB. Meyn e colaboradores (2002), na Pensilvânia, encontraram como fatores 

associados à colonização vaginal pelo EGB, uma alta frequência de relações 

sexuais (≥ 3 por semana), além de múltiplos parceiros sexuais (≥ 2) nos últimos 

quatro meses, sugerindo que a relação sexual vaginal/peniana pode causar 

modificação no ecossistema da vagina, levando à fixação e crescimento do EGB. 

Para Regan, Klebanoff e Nugent (1991), o risco de colonização aumenta em 

mulheres com grande frequência de relações sexuais e múltiplos parceiros durante o 

último ano.   

As variáveis independentes, como faixa etária e número de parceiros, não 

foram fatores importantes no desenvolvimento da colonização pelo estreptococo, 

entretanto ocorreu um pequeno aumento da frequência de colonização entre  25 e 

29 anos.  
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Para outros autores esta variável também não foi significante em relação à 

colonização pelo EGB, porém houve diferenças em relação às faixas etárias mais 

frequentes. Em Florianópolis, a faixa etária foi ligeiramente maior nas mulheres com 

idade inferior a 20 anos; no Rio de Janeiro a maior frequência ocorreu na faixa etária 

de 15 a 19 anos; em Londrina foi observada maior prevalência nas mulheres de 20 

anos ou mais; no México houve maior colonização nas mulheres de 35 anos ou mais 

e na Pensilvânia (EUA) a maior frequência se deu na faixa etária entre 21 e 25 anos 

(POGERE et al., 2005; BORGER et al., 2005; BERALDO et al., 2004; TORRES et 

al., 2000; MEYN et al., 2002). 

 No presente estudo também não foi verificada diferença significante em 

relação ao relato de abortos espontâneos anteriores e número de gestações nas 

mulheres colonizadas, havendo um pequeno aumento no número de mulheres que 

só tiveram uma gestação ou estavam grávidas na época da pesquisa. Beraldo e 

colaboradores (2004), Collins e colaboradores (1998), Pogere e colaboradores 

(2005) e Costa e col. (2008) também não encontraram diferença estatisticamente 

significante com relação a estas duas variáveis.  No estudo de Torres e 

colaboradores (2000), no México, o número de gestações (≥ a 5) e aborto prévio 

mostraram estar estatisticamente associados à colonização pelo EGB. 

 Os dados da pesquisa mostraram que o EGB pode ser considerado um 

patógeno vaginal devido ao grande poder de causar inflamação e que a condição de 

estar gestante não influencia. Em relação à colonização vaginal pela bactéria, foi 

verificado que a gestação não constitui um fator de risco, bem como a idade, número 

de parceiros sexuais, frequência de relações sexuais, abortos anteriores e número 

de gestações  
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7. CONCLUSÕES  
 
 

 A frequência de colonização vaginal pelo EGB na população estudada é  

considerada alta (13,9%, 141/1014) em relação à de outros microrganismos, e 

semelhante a de patógenos comumente encontrados nos corrimentos vaginais. 

 Ainda que considerado parte da microbiota da vagina, o EGB mostrou ser um 

agente promotor de inflamação. 

 O exame bacterioscópico, procedimento simples e rápido, pode diferenciar 

quanto a um estado de simples colonização ou se há processo infeccioso em curso. 

 A frequência da bactéria, bem como a sua capacidade em promover 

inflamação vaginal, teve o mesmo comportamento tanto nas mulheres gestantes 

como nas que não estavam  gestantes.  

 Não houve associação significativa entre a colonização vaginal pelo EGB e 

faixa etária, número de parceiros sexuais, frequência de relações sexuais semanais, 

ocorrência de abortos espontâneos anteriores e número de gestações. 
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ANEXOS 
 

  Anexo I - Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido 

A associação dos Streptococcus agalactiae com 
inflamação vaginal em mulheres atendidas nos 

laboratórios públicos de Maceió 
Página 1 de 1 

Pesquisadora: Mônica Meira Leite Rodrigues; fone: +82 9982 7963; correio eletrônico: mônica.m.rodrigues@uol.com.br 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário  da Universidade Federal de Alagoas 

BR 101 Norte. Tabuleiro do Martins, Maceió, AL. Fone: 3322-2344 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 
 
Eu,............................................................................................................................................., tendo 
sido convidada, a participar como voluntária da pesquisa “A associação dos Streptococcus agalactiae 
com inflamação vaginal em mulheres atendidas nos laboratórios públicos de Maceió”, recebi da Sra. 
Mônica Meira Leite Rodrigues, do Hospital Universitário da UFAL, responsável por sua execução, as 
seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes 
aspectos: Explica que a pesquisa é importante, porque muitas crianças ao nascerem, morrem de 
doenças graves por suas mães terem este germe na vagina e estas mulheres também chegam a ter 
muitas doenças por este mesmo motivo.Assim é necessário saber qual a associação que esta 
bactéria tem com inflamação da vagina  para alertar a população e os médicos; fala que os dados 
que serão utilizados na pesquisa vão ser os resultados do exame que meu médico solicitou e estas 
informações serão utilizadas apenas na realização dessa pesquisa; que as informações conseguidas 
com a minha participação não permitirão a identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis 
pelo estudo e que a divulgação destas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do 
assunto; explica que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os incômodos 
referentes à coleta do exame que foi solicitado e que qualquer risco que  venha a ter com referência a 
isto serei atendida no próprio hospital, por um profissional especialista de nível superior ; fala ainda 
que não terei nenhuma despesa nem receberei nada em troca, mas que eu deverei ser  ressarcida de 
qualquer despesa que venha a ter com a minha participação, e indenizada de acordo com a lei 
brasileira por todos os danos que venha a sofrer pela mesma razão, sendo que, para estas despesas 
me garantiu ter recursos; explica que os benefícios que deverei esperar com a minha participação 
podem ser diretos ou indiretos já que estou em idade de ter filhos; fala ainda que sempre que desejar 
serão dados esclarecimentos e que a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando 
da pesquisa e,  também que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 
qualquer penalidade ou prejuízo. Alem disso falou ainda que em qualquer etapa do estudo, eu terei 
acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é a professora Mônica Meira Leite Rodrigues (CRF-AL 0095) que pode ser 
encontrada no endereço: BR 101 Norte, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL telefone  3322 2344. Diz 
ainda que se eu  tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, posso entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Alagoas, na reitoria 
do compus universitário.   
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que foi informado sobre a minha 
participação na mencionada pesquisa e estando consciente dos meus direitos, das minhas 
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dela 
participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 
FORÇADO OU OBRIGADO e atesto que me foi entregue uma cópia desse documento.  
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Endereço da participante-voluntária 
 
Domicílio: (rua, praça, conjunto)............................................................................................... 
bloco................ 
N°,.................., Complemento........................................................................, 
Bairro......................................... 
Cidade.....................................................CEP............................-.............., 
Telefone......................................... 
 
Ponto de referência: 
 
 
 
..................................................................................................................... 
Assinatura ou impressão datiloscópica da voluntária ou responsável legal 
 
 
..................................................................................................................... 
Assinatura da responsável pela pesquisa 
 
 
 
 
 
 

A associação dos Streptococcus agalactiae com 
inflamação vaginal em mulheres atendidas nos 

laboratórios públicos de Maceió 

Página 583 
de 42 

Pesquisadora: Mônica Meira Leite Rodrigues; fone: +82 9982 7963; correio eletrônico: mônica.m.rodrigues@uol.com.br 
Centro de Patologia e Medicina Laboratorial 

Rua  Cônego Lira S/N, Trapiche da Barra, Maceió- Al CEP- 57010- 430 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 
 
Eu,............................................................................................................................................., tendo 
sido convidada, a participar como voluntária da pesquisa “A associação dos Streptococcus agalactiae 
com inflamação vaginal em mulheres atendidas nos laboratórios públicos de Maceió”, recebi da Sra. 
Mônica Meira Leite Rodrigues, do Centro de Patologia e Medicina Laboratorial (CPML), responsável 
por sua execução, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem 
dúvidas os seguintes aspectos: Explica que a pesquisa é importante, porque muitas crianças ao 
nascerem, morrem de doenças graves por suas mães terem este germe na vagina e estas mulheres 
também chegam a ter muitas doenças por este mesmo motivo.Assim é necessário saber qual a 
associação que esta bactéria tem com inflamação da vagina  para alertar a população e os médicos; 
fala que os dados que serão utilizados na pesquisa vão ser os resultados do exame que meu médico 
solicitou e estas informações serão utilizadas apenas na realização dessa pesquisa; que as 
informações conseguidas com a minha participação não permitirão a identificação da minha pessoa, 
exceto aos responsáveis pelo estudo e que a divulgação destas informações só será feita entre os 
profissionais estudiosos do assunto; explica que os incômodos que poderei sentir com a minha 
participação são os incômodos referentes à coleta do exame que foi solicitado e que qualquer risco 
que  venha a ter com referência a isto serei atendida no próprio hospital, por um profissional 
especialista de nível superior ; fala ainda que não terei nenhuma despesa nem receberei nada em 
troca, mas que eu deverei ser  ressarcida de qualquer despesa que venha a ter com a minha 
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participação, e indenizada de acordo com a lei brasileira por todos os danos que venha a sofrer pela 
mesma razão, sendo que, para estas despesas me garantiu ter recursos; explica que os benefícios 
que deverei esperar com a minha participação podem ser diretos ou indiretos já que estou em idade 
de ter filhos; fala ainda que sempre que desejar serão dados esclarecimentos e que a qualquer 
momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa e,  também que eu poderei retirar 
este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo. Alem disso falou 
ainda que em qualquer etapa do estudo, eu terei acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a professora Mônica 
Meira Leite Rodrigues (CRF-AL 0095) que pode ser encontrada no endereço: Rua  Cônego Lira 
S/N, Trapiche da Barra, Maceió- Al CEP- 57010- 430. Diz ainda que se eu  tiver alguma consideração 
ou dúvida sobre a ética da pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Rua Doutor Jorge de 
Lima 113, 1º andar; fone: +82 3326 2851.   
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que foi informado sobre a minha 
participação na mencionada pesquisa e estando consciente dos meus direitos, das minhas 
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dela 
participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 
FORÇADO OU OBRIGADO e atesto que me foi entregue uma cópia desse documento.  

 

 
Endereço da participante-voluntária 
 
Domicílio: (rua, praça, conjunto)............................................................................................... 
bloco................ 
N°,.................., Complemento........................................................................, 
Bairro......................................... 
Cidade.....................................................CEP............................-.............., 
Telefone......................................... 
 
Ponto de referência: 
 
 
 
..................................................................................................................... 
Assinatura ou impressão datiloscópica da voluntária ou responsável legal 
 
 
..................................................................................................................... 
Assinatura da responsável pela pesquisa 
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 Anexo II - Modelo do formulário de coleta de dados 

 
 

A associação dos Streptococcus agalactiae com 
inflamação vaginal em mulheres atendidas nos 

laboratórios públicos de Maceió 

Página 1 de 
2 

Pesquisadora: Mônica Meira Leite Rodrigues; fone: +82 9982 7963; correio eletrônico: mônica.m.rodrigues@uol.com.br 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário  da Universidade Federal de Alagoas 

BR 101 Norte. Tabuleiro do Martins, Maceió, AL. Fone: 3322-2344 
 
 
 
Laboratório da UNCISAL (CPML)___                      Laboratório da UFAL___ 
 
 
 
1. Data de preenchimento 
     /   /                    
 
2. Hora do preenchimento 
     h   m i N                  
 
3. Nome do sujeito da pesquisa 
 1.                           
 
4. Data de nascimento 
 1.    /   / 1 9                  
 2.  Não sei 
 
5. Motivo da realização do exame 
 1.  Pré-natal 
 2.  Diagnóstico 
 3.  Não sei 
 
6. Sintomas clínicos  
 1.  Não 
 2.  Sim, qual? _____________________________________________ 
 3.  Não sei 
 
7. Número de parceiros sexuai 
 1.  Um 
 2.  Vários (dois ou mais) 
 3.  Não sei 
 4.  Não desejo responder 
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8. Frequência de relações sexuais 
 1.  Uma por semana 
 2.  Duas  ou mais por semana 
 3.  Outras, dizer qual Frequência______________________________ 
 4.  Não desejo responder 
 
9. Número de gestações 
 1.  Nenhuma 
 2.  Uma  
 3.  Duas   
 4.  Mais de duas 
 
10. Aborto anterior 
 1.  Não  
 2.  Sim   Quantos?________________________ 
 3.  Não desejo responder 
 
11. Resultado  da cultura 
 1.  Negativa 
 2.  Streptococcus agalactiae 
 3.  Outro microrganismo, qual ?_______________________________ 
 
12. Leucócitos por campo na bacterioscopia 
 
 1.  ≥ 10 
 2.  < 10 
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