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Introdução: O Streptococcus agalactiae ou estreptococos do grupo B (EGB) 
pode fazer parte da microbiota humana colonizando o trato genital, podendo ser 
transmitido para o neonato durante o parto e ocasionar infecções, como 
meningite, sepse, entre outras. Objetivo: Avaliar a prevalência de colonização por 
EGB em gestantes atendidas em uma maternidade pública na capital do Piauí, 
entre maio e agosto de 2014. Metodologia: Foram avaliadas 127 gestantes entre 
a 35ª e 37ª semanas de gestação. O material analisado, secreções vaginal e anal, 
totalizando 254 análises, foi colhido, acondicionado em meio de transporte Stuart, 
inoculado em caldo Todd-Hewitt, e incubado a 37ºC. Após 24h, foram repicados 
ao caldo granada. Resultados: As amostras positivas foram semeadas em ágar 
sangue, incubadas a 37ºC por 24h. As colônias sugestivas eram submetidas a 
teste de catalase e coloração por gram, sendo confirmadas pelo teste de 
aglutinação em látex e determinadas o perfil de sensibilidade. Das 127 gestantes 
estudadas, 31 (24,41%) tiveram cultura positiva para EGB, ao passo que 96 
(75,59%), negativa. Contabilizaram-se 43 (16,93%) amostras positivas e 211 
(83,07%) negativas. Ao estratificar a amostra de acordo com o sítio anatômico da 
coleta, encontrou-se diferença na positividade, de acordo com o local, onde 12 
(9,45%) foram positivas em ambos os sítios, 12 (9,45%) no sítio vaginal e 7 
(5,51%) no anal. Das 43 amostras positivas, 4 (9,3%) foram sensíveis, e 32 
(74,42%) resistentes para a eritromicina. Já em relação à clindamicina, 3 (6,98%) 
foram sensíveis e 34 (79,07%), resistentes. Conclusão: Verificou-se que a 
prevalência de colonização por EGB nas gestantes pesquisadas estava de acordo 
com o que é relatado na literatura e o perfil de resistência foi elevado, mostrando 
a necessidade de implantação da pesquisa de EGB em gestantes como forma de 
prevenção de infecção ao recém-nascido e impedir o uso indiscriminado de 
antimicrobianos a fim de evitar o aparecimento de cepas resistentes. 
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