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Introdução: Streptococcus agalactie ou Grupo B Streptococcus (GBS), está relacionado com doenças em recém-nascidos como 
meningite e sepse. Diretrizes do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomendam a triagem para a colonização de 
GBS reto-vaginal entre 35ª e 37ª semana de gestação, seguida de quimioprofilaxia, em casos de presença da bactéria. O objetivo 
deste estudo foi comparar o emprego da técnica de cultura microbiológica, reação em cadeia de polimerase (PCR) convencional 
associado ao enriquecimento cultural e PCR em tempo real (qPCR) também associado ao enriquecimento cultural na detecção 
qualitativa de GBS em pacientes grávidas, visando a implantação da qPCR na rotina do laboratório. Métodos: As amostras foram 
testadas por 3 diferentes métodos: cultura microbiológica, PCR convencional com detecção do produto amplificado por 
eletroforese em gel de agarose e qPCR (Kit Platinum SYBR Green®, Invitrogen™). Um total de 132 amostras (swab anal-vaginal) 
foram testadas para os 3 métodos, sendo os resultados expressos qualitativamente (positivo para presença de GBS na amostra e 
negativo para a sua ausência). Para avaliar a concordância dos resultados obtidos entre os métodos foi utilizado o coeficiente de 
kappa. Resultados: Das 132 amostras testadas 5 (3,8%), 24 (18,2%) e 39 (29,5%) foram positivas para GBS na cultura, PCR 
convencional e qPCR, respectivamente. Todas as amostras positivas na cultura apresentaram positividade no PCR convencional 
e qPCR. Uma única amostra positiva no PCR convencional apresentou resultado negativo no qPCR. Discussão: Confirmando 
dados da literatura, o método de qPCR mostrou um maior percentual de positividade (29,5%) na detecção do GBS frente ao PCR 
convencional (18,2%) e cultura (3,8%). Mesmo o método cultural sendo reportado como o ensaio padrão-ouro para detecção de 
GBS, é de conhecimento que a cultura apresenta alta especificidade, mas baixa sensibilidade analítica, o que pode ser claramente 
verificado neste estudo. Apesar de uma única amostra apresentar discordância de resultados entre o PCR convencional e qPCR, 
o aumento de sensibilidade analítica e diminuição do tempo de execução do ensaio, disponibilizando resultados mais rápidos, 
tornam o PCR em tempo real o método de escolha na triagem de GBS em gestantes. Palavras-chaves: Streptococcus agalactiae, 
PCR em tempo real, gestantes.  


