
REVISÃO SISTEMATIZADA

Resumo Esta revisão sistemática tem como objetivo demonstrar o valor do 

rastreamento e do tratamento das infecções vaginais na gravidez para prevenir o parto pré-termo. Foi realizada 

ampla pesquisa nas bases de dados Google Scholar, Medline-PubMed, Scielo-Lilacs e Central Cochrane. Após 

aplicação dos critérios de elegibilidade, foram incluídos no texto final dez estudos que descreviam nos resultados 

o rastreamento, o tratamento das infecções e a sua relação com o parto pré-termo. Nesta revisão não foi possível 

recomendar rastreamento e tratamento para Streptococcus, vaginose bacteriana e infecção por clamídia. O 

rastreamento e o tratamento para candidíase reduzem significativamente a ocorrência do parto pré-termo. A 

conduta nos casos de tricomoníase vaginal é não tratá-la durante a gravidez, pois seu tratamento representa 

fator de risco para prematuridade.

Abstract The aim of this systematic review is to demonstrate the role of screening 

and treatment of vaginal infections to avoid preterm delivery. A broad research has been done in Google Scholar, 

Medline-PubMed, Scielo-Lilacs and Central Cochrane databases. Ten studies that described the role of screening 

and treatment of vaginal infections to prevent preterm birth met the inclusion criteria. In this review it was not 

possible to recommend the screening and treatment programs for Streptococcus, Vaginosis and Chlamydia in 

pregnant women may reduce preterm birth. The screening and treatment for Candidiasis significantly reduce 

the preterm birth. It is not recommended to treat trichomonas vaginalis during pregnancy, since its treatment 

represents a risk factor for prematurity.
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Introdução

A alta prevalência de parto pré-termo (PPT) e de infecções 

vaginais assintomáticas na gravidez apontam para a importância 

da definição de condutas baseadas em evidências. Atualmente, já 

se conhece o envolvimento de endotoxinas e exotoxinas liberadas 

por micro-organismos presentes na vagina, os quais estimulam a 

produção de determinadas citocinas pela decídua, como a inter-

leucina 6 (IL-6), e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Essas 

substâncias, por sua vez, estimulam a produção de prostaglandinas 

envolvidas na remodelação do colágeno da cérvice, predispondo o 

nascimento do feto antes da 37ª semana de gestação (D).1

A persistência das controvérsias em relação ao manejo das 

infecções genitais na gestação motivou a realização do presente 

estudo, que tem como objetivo, por meio da revisão sistemática, 

demonstrar o valor do rastreamento e tratamento das infecções 

vaginais na gravidez para prevenir o parto pré-termo.

Metodologia

Este é um trabalho de revisão sistemática de estudos rea-

lizados nos últimos dez anos, pesquisados nos sites: Medline-

PubMed, Scielo-Lilacs, Central Cochrane e Google Scholar. Foram 

empregadas como palavras-chave: (genital infection), (pregnancy), 

(screening); (vaginosis), (pregnancy), (screening); (trichomonas), (preg-

nancy), (screening); (chlamydia), (pregnancy), (screening); (vaginal 

discharge), (pregnancy), (screening); (preterm delivery), (infection), 

(screening); (streptococcus), (pregnancy), (screening); e (Candidiasis), 

(pregnancy), (screening).

Foram encontrados 67.670 artigos na primeira busca com 

as referidas palavras-chave no site Google Scholar, 6.096 no site 

Medline-PubMed, 14 no site Scielo-Lilacs e 139 no site Central 

Cochrane, totalizando 73.919 resumos.

Após essa etapa, foi iniciado o processo de seleção dos estudos 

pela análise de títulos e resumos, feita por dois pesquisadores. 

O primeiro critério de inclusão utilizado foi a identificação 

de trabalhos potencialmente relevantes, considerando aqueles 

em que a amostra era constituída por gestantes com infecção 

vaginal e que foram publicados a partir de 1998. Com o uso 

desses critérios, foram encontrados 47 estudos, dos quais foram 

lidos os resumos. Nessa ocasião, foram excluídos os estudos com 

mulheres não grávidas e aqueles cujo objetivo era apenas observar 

a prevalência das infecções genitais, sem avaliar a prevenção do 

parto pré-termo. 

Por meio da avaliação dos resumos incluídos nesta fase, os 

autores definiram como critérios para recuperação de artigos 

completos: estudos de coorte; metanálises; revisões sistemáticas; 

e ensaios clínicos randomizados, cujos resultados mostravam 

a presença de infecção genital por Chlamydia trachomatis, Tri-

chomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Streptococcus do grupo 

B e/ou Candida albicans.  A revisão foi finalizada com a leitura 

dos artigos completos, sendo que foram incluídos no texto final 

apenas dez, que descreviam nos resultados o rastreamento e 

tratamento de uma ou mais das infecções citadas e sua relação 

com o parto pré-termo (Figura 1).

Chlamydia trachomatis 

A prevalência da infecção genital por Chlamydia trachomatis 

varia de 5 a 15% entre gestantes. As recomendações do CDC 

(D)2 incluem rastreamento por PCR de todas as gestantes na 

primeira consulta do pré-natal, bem como tratamento das 

infectadas com Azitromicina. Nesta revisão sistemática, entre-

tanto, foram encontrados apenas dois estudos que avaliaram a 

eficácia dessa recomendação na prevenção de parto pré-termo. 

De acordo com a metanálise de Riggs e Klebanoff,3 em que 16 

ensaios clínicos randomizados foram incluídos, mas apenas em 

um deles foi pesquisado o rastreamento e o tratamento de infec-

ção por clamídia (n=414 gestantes), não se evidenciou redução 

da ocorrência de PPT (gestações com menos de 37 semanas). 
Figura 1 - Esquema do processo de seleção dos artigos 
utilizados na revisão sistemática
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A conclusão do estudo foi de que não há evidência da eficácia 

do rastreamento e tratamento dessa infecção durante o período 

gestacional (A). 

Ensaio clínico randomizado com 2.470 gestantes realizado 

por Andrews et al.4 também não demonstrou redução de partos 

ocorridos antes da 37ª semana de gravidez, quando se comparou 

o grupo de gestantes tratadas com azitromicina ou eritromicina 

e o daquelas que receberam placebo (A).

Trichomonas vaginalis 

De acordo com o conhecimento da fisiopatologia da infecção 

vaginal no desencadeamento do parto pré-termo, através da 

liberação de prostaglandina, a qual é desencadeada pela pre-

sença de citocinas produzidas na decídua, seria esperado que o 

tratamento da tricomoníase durante a gestação evitasse o nasci-

mento antes de 37 semanas (D).1 Resultados surpreendentes que 

contradizem tal teoria foram encontrados no presente estudo, 

em que pesquisas com força de evidência A concluíram que o 

tratamento da infecção por Trichomonas vaginalis na gravidez 

aumenta a ocorrência de parto pré-termo. 

Riggs e Klebanoff (A)3, em 2004, realizaram metanálise 

que incluiu dois ensaios clínicos, totalizando 2.469 gestantes  

randomizadas para tratamento com Metronidazol ou placebo. 

Obtiveram como resultado o aumento na ocorrência de parto 

pré-termo entre as gestantes tratadas (OR=1,71; IC95%=1,19-

2,46). Ensaio clínico randomizado comparando 320 gestantes 

submetidas a tratamento com Metronidazol e 297 não tratadas 

também evidenciou maior prevalência de PPT no grupo de 

intervenção (OR=1,8; IC95%=1,2-2,7) (A).5 Diante dos resul-

tados obtidos, a conclusão dos autores de ambas as pesquisas 

foi a de que o rastreamento e o tratamento dessa infecção não 

são recomendados no período gestacional.

Aparentemente, a explicação para esse surpreendente achado 

ainda não está esclarecida. Por outro lado, os autores acreditam 

que a morte do Trichomonas vaginalis após o uso do Metronidazol 

desencadeia uma resposta inflamatória local que funciona como 

gatilho para desencadear o parto antes do termo (A).5 Além disso, 

a presença de Micoplasma hominis associada a este protozoário, na 

maioria dos casos, também pode explicar a falha do tratamento 

na prevenção desse desfecho (A).3

Streptococcus do Grupo B

Dentre os inúmeros estudos pesquisados, a maioria evi-

denciava apenas prevalência da colonização do Streptococcus do 

grupo B em gestantes. Isso limitou nossa pesquisa a um ensaio 

clínico duplo-cego, com 938 gestantes randomizadas para tra-

tamento com Eritromicina ou placebo entre 25 e 30 semanas 

de gravidez (A).3 O resultado encontrado foi inconsistente no 

que diz respeito à redução da ocorrência do parto antes da 37ª 

semana no grupo submetido ao tratamento com Eritromicina 

(OR=0,91; IC95%=0,61-1,36). Diante desse resultado, não 

foi possível recomendar um protocolo para rastreamento e tra-

tamento dessa infecção.

Candida albicans 

A infecção genital por Candida albicans na gestação usu-

almente não representa fator de risco para parto pré-termo 

(D).6 Estudo de coorte (B)7 avaliando amostra significativa de 

gestantes (1.459 mulheres) confirma não haver associação entre 

colonização por este micro-organismo e o nascimento antes de 

37 semanas. Por outro lado, há uma tendência crescente base-

ada em evidências para se afirmar que a erradicação da cândida 

previne este desfecho. 

Ensaio clínico randomizado com 580 mulheres divididas 

em dois grupos, no qual o grupo de grávidas com infecção foi 

submetido ao tratamento com Clotrimazol, mostrou uma re-

dução de parto pré-termo de 35% quando comparado ao grupo 

sem infecção (OR=0,35; IC95%=0,14-0,84 p=0,009) (A).8 Os 

autores concluíram que o rastreamento e o tratamento de can-

didíase vaginal diminuem a ocorrência desse evento, fato que se 

confirmou com a revisão sistemática realizada por Swadpanich, 

et al.,  na qual ficou evidenciada a redução significativa de PPT 

(55%) ao se compararem as 2.058 gestantes submetidas ao 

tratamento e o Grupo Controle de 2.097 mulheres grávidas 

(RR=0,55; IC95%=0,41-0,75) (A).9

Vaginose bacteriana 

Infecção genital com maior prevalência entre mulheres em 

idade reprodutiva, a vaginose bacteriana tem sido associada à 

prematuridade e a outros desfechos  desfavoráveis. A literatu-

ra, entretanto, é controversa. Alguns estudos randomizados e 

metanálises mostram redução do PPT em gestantes tratadas 

com Metronidazol, enquanto outros, com semelhante nível 

de evidência, afirmam não haver benefício no tratamento, 

considerando a ocorrência de prematuridade. Estudo brasileiro 

realizado em Campinas (SP) em 2005, no qual foram analisadas 

205 gestantes, concluiu que o tratamento com Metronidazol 

reduziu significativamente as taxas de prematuridade (p<0,001) 

(B).10 Essa conclusão foi compartilhada por revisão sistemática 

em que igualmente se observou redução de PPT com significân-

cia estatística (RR=0,55; IC95%=0,41-0,75) ao se avaliarem 

4.155 gestantes (A).9

Contradizendo as pesquisas relatadas, foram encontrados 

neste estudo dois ensaios clínicos randomizados controlados 
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Leituras suplementares

por placebo (A)8,11 envolvendo uma amostra de 1.329 grávidas 

e uma metanálise (A)12 com sete ensaios clínicos randomizados. 

Ambos chegaram à mesma conclusão, afirmando não haver 

diminuição de nascimentos antes da 30ª sétima semana com o 

uso do Metronidazol para tratar vaginose bacteriana (p>0,05).

Conclusão 

Apesar do grande número de pesquisas encontradas na busca 

inicial, a grande maioria se tratava de estudos de prevalência, 

o que não permitia atingir o objetivo desta revisão. 

Nesta revisão não foi possível recomendar o rastreamento e 

o tratamento para Streptococcus, vaginose bacteriana e infecção 
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Micro-organismo Autores Resultados Recomendação

Chlamydia trachomatis Riggs et al.3

Andrews et al.4

GCC* 14 versus 13% GSC**, p=0,58
OR=0,89; IC95%=0,49-1,62

Não recomendado

Trichomonas vaginalis
Riggs et al.3

Klebanoff et al.5

OR=1,71; IC95%=1,19-2,46
OR=1,8; IC95%=1,2-2,7

Não tratar

Streptococcus do grupo B Riggs et al.3 OR=0,91; IC95%=0,61-1,36 Inconclusivo

Candida albicans
Kiss et al.8

Swadpanich et al.9

OR=0,35; IC95%=0,14-0,84
RR=0,55; IC95%=0,41-0,75

Recomendado

Vaginose bacteriana

Camargo et al.10

Swadpanich et al.9

Kiss et al.8, Carey et al.11,  
Nygren et al.12

p<0.001
RR=0,55; IC95%=0,41-0,75
p>0,05

Não recomendado

Tabela 1 - Recomendação para rastreamento e tratamento de infecção genital na gravidez para prevenção de parto pré-termo

* GCC: Grupo com clamídia
**GSC: Grupo sem clamídia

por clamídia. O rastreamento e tratamento para candidíase, por 

outro lado, estão indicados na rotina pré-natal por reduzirem 

significativamente a ocorrência do parto pré-termo. A con-

duta nos casos de tricomoníase vaginal é não tratá-la durante 

a gravidez, pois seu tratamento representa fator de risco para 

prematuridade.

Novos estudos com alto nível de evidência são recomenda-

dos em países em desenvolvimento, como o Brasil, já que as 

pesquisas existentes foram realizadas na Europa e nos Estados 

Unidos, locais onde há clara diferença nos níveis socioeconô-

micos e culturais, fatores genéticos e climáticos, o que não 

permite a generalização dos resultados para todas as mulheres 

grávidas (Tabela 1).
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