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Recomendação  

 

Escolha não administrar antibióticos para tratamento do estreptococos do grupo b isolado no exsudado 

vaginal/ rectal, antes do início do trabalho de parto 

Justificação  

 

Grávidas portadoras de estreptococcos do grupo B, identificado no exsudado vaginal e/ou retal, não devem receber 

antibioterapia antes do início do trabalho de parto ou da rotura da bolsa de águas. A antibioterapia na altura do resultado 

cultural positivo, não reduz a incidência da colonização por este agente no momento do parto (altura de maior risco para a 

transmissão vertical para o feto) e por isso não deve ser realizada.  

Nos casos de isolamento de estreptococcos do grupo B em exame cultural da urina, a grávida deve receber antibioterapia 

no momento do diagnóstico e posteriormente, fazer antibioterapia profilática no momento do parto. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em:  

http://www.choosingwisely.co.uk/i-am-a-clinician/recommendations/#1528715940309-e6054b7d-ff3d 

 

Uma recomendação de: 
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