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Streptococcus agalactiae (estreptococos do grupo B, GBS) é maioritariamente 

um agente colonizador dos tratos genito-urinário e gastrointestinal de uma proporção 

significativa da população humana. É, no entanto, reconhecido como uma das principais 

causas de sépsis e meningite bacteriana em recém-nascidos, e crescentemente associado 

a infecções invasivas em adultos. 

Enquanto a transmissão vertical é normalmente aceite como causa do 

aparecimento precoce da doença, a origem das estirpes bacterianas que causam infecção 

no período tardio é menos bem compreendida. A administração de profilaxia 

antimicrobiana intraparto a mulheres colonizadas resultou num declínio acentuado das 

infecções por GBS de início precoce e materna, mas as infecções de início tardio, na sua 

maioria, mantiveram-se inalteradas. Mais ainda, a profilaxia antimicrobiana levantou 

preocupações quanto à selecção e ao aparecimento de estirpes de GBS resistentes e as 

estratégias alternativas de prevenção têm-se focado no desenvolvimento de vacinas com 

resultados promissores, embora ainda preliminares. 

O objectivo do trabalho apresentado nesta tese foi caracterizar a estrutura da 

população de GBS em Portugal e avaliar a diversidade genética das estirpes isoladas de 

colonização vaginal e doença invasiva em diferentes faixas etárias, de forma a 

contribuir para a epidemiologia global de GBS e para a compreensão da biologia 

populacional de GBS. Para atingir esse objectivo foi escolhido um conjunto de técnicas, 

incluindo a serotipagem, testes de susceptibilidade a antimicrobianos, electroforese em 

gel de campo pulsado (PFGE), “multilocus sequence typing” (MLST) e determinação 

de perfis de proteínas de superfície. Em combinação, estes métodos permitiram a 

identificação das principais linhagens genéticas que circulam em Portugal e Barcelona, 

fornecendo meios para uma comparação apropriada de ambas. 

Estes estudos começaram com a comparação de 64 estirpes isoladas de infecções 

invasivas em recém-nascidos na região de Lisboa com 269 estirpes de colonização em 

mulheres no terceiro trimestre de gravidez, no mesmo período. As linhagens genéticas 

definidas por PFGE e MLST identificaram populações muito diversificadas, com 

diferenças descritas na prevalência dos serótipos e clones, em colonização e doença 

invasiva. Uma constatação importante diz respeito à identificação de um número 



excepcionalmente elevado de estirpes ST24 no serótipo Ia, reforçado pelo estudo 

independente de outra população (212 estirpes neonatais) da área de Barcelona. Apesar 

da distância geográfica, ambos os estudos de Barcelona e Lisboa revelaram uma enorme 

semelhança em termos da estrutura clonal e linhagens genéticas. A elevada prevalência 

em ambos os estudos de uma linhagem particular do serótipo Ia, definida pelo ST24 e 

pelo gene que codifica a proteína de superfície bca, salientaram a importância de 

dinâmicas locais, indicando que a evolução genética de GBS apresenta uma estrutura 

geográfica e pode depender de factores locais 

A análise subsequente de 225 estirpes isoladas de adultos, exceptuando grávidas, 

em Portugal revelou uma população de GBS dominada por uma composição clonal 

mais diversificada quando comparada com a de recém-nascidos, consistente com o 

espectro mais alargado de manifestações de doença nestes indivíduos e consequente 

multiplicidade de linhagens genéticas. A doença invasiva nesta população aumentou 

com a idade, sendo mais frequente entre os homens. A predominância do serótipo Ia 

nessa população, independentemente da idade, destacou a importância deste serótipo na 

patogénese da GBS como uma das principais causas de infecções invasivas em adultos, 

não relatada noutros locais mas já identificada nas infecções neonatais na Península 

Ibérica. Além disso, a elevada prevalência de ST24 em todos estes estudos, por 

oposição a raras descrições noutros locais, sugerem que esta linhagem tem maior 

capacidade invasiva e está provavelmente em expansão como um clone bem-sucedido a 

nível regional que pode disseminar mais globalmente. 

As taxas de resistência aos macrólidos em Portugal não apresentaram tendências 

significativas, ainda que os macrólidos sejam usados na profilaxia intraparto, 

aumentando a pressão selectiva sobre GBS. A resistência aos macrólidos está 

disseminada em Portugal, tanto por um mecanismo multiclonal que resulta na dispersão 

de genes de resistência na maior parte serótipos e clones, como pela expansão clonal de 

linhagens específicas, tais como a do serótipo V ST1/alp3. 

Um dos principais objectivos da análise de um número significativo de estirpes 

de GBS era a sua classificação em linhagens com o mesmo património genético, o que 

permitiria a inferência de relações genéticas entre estirpes, e a sua contextualização na 

epidemiologia global de GBS. Contudo, as associações fenótipo-genótipo ou entre 

características genéticas diferentes nunca foram absolutas, salientando o papel da 

transferência genética horizontal na evolução de GBS. Foi proposto que a transformação 

capsular ocorre frequentemente em GBS, apesar de esta espécie não ser reconhecida 



como naturalmente competente para a aquisição de DNA exógeno. Evidências 

substanciais fornecidas pelos estudos epidemiológicos realizados nas colecções 

portuguesas de GBS levaram à pesquisa de transformantes capsular nessas populações. 

Os resultados obtidos confirmaram a existência de transformação capsular em GBS, 

mas questionaram a elevada frequência destes eventos, estimada em estudos anteriores. 

Erros de serotipagem provavelmente justificam a elevada representação de 

transformação capsular em estudos epidemiológicos. O mecanismo na base destes 

eventos de transferência genética envolveu a substituição de todo o locus capsular em 

vez da transferência genética de apenas os genes específicos do serótipo, proposta 

anteriormente. 

Globalmente, os resultados apresentados nesta tese sugerem que os GBS 

possuem uma estrutura clonal, extremamente estável, tanto geográfica como 

temporalmente. Por oposição, a diversificação do património genético é permanente e 

pode depender de factores locais. A transformação capsular provavelmente contribui 

para esta diversificação, porém não tão frequentemente quanto inicialmente se pensava 

e pode ter um impacto na formulação das vacinas actualmente em desenvolvimento. 

Apesar do aumento da informação sobre a colonização materna e a doença invasiva, 

uma melhor compreensão da colonização em adultos e dos reservatórios naturais de 

GBS é necessária para uma abordagem mais fundamentada das infecções por GBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


