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RESUMO 

 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO FITOTERÁPICO A BASE DE Cymbopogon citratus Stapf. 
EM CANDIDIASE VAGINAL: ESTUDO CONTROLADO, CEGO E RANDOMIZADO.  
OSWALDO JOSÉ QUEIROZ DIAS. ORIENTADORA: DR. MANOEL ODORICO DE MORAES 
FILHO. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FARMACOLOGIA. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA, UFC, 2013. 
 
A candidíase é uma das causas mais comuns de infecção do trato genital feminino. Seu 
diagnóstico clínico é sugerido pela presença dos sintomas clássicos, como dor vulvovaginal, 
prurido e ardor, inflamação, leucorréia espessa, grumosa e com mau odor, vulva e vagina 
hiperemiadas, edemaciadas e com fissuras, mucosa vaginal com placas brancas. Esta 
constatação deve ser confirmada pelo diagnóstico laboratorial, o exame micológico deve 
confirmar a presença de estruturas blastoconidiadas, associadas ou não a pseudohifas no 
exudato vaginal. O Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, conhecido como capim-limão é uma 
grama alta e grossa com um forte aroma cítrico. É utilizado na medicina popular no tratamento 
de várias enfermidades e estudos já comprovaram seus efeitos antidepressivo, antioxidante, 
antiséptico, adstringente, bactericida, fungicida, calmante e sedativo. Sua ação contra 
microorganismos do gênero Candida spp já foi comprovada in vitro. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a eficácia terapêutica do medicamento fitoterápico de uso intravaginal a base do óleo 
essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf (OECc) no tratamento da candidíase 
vaginal. Na Maternidade Escola Assis Chateubriant, 32 pacientes do sexo feminino com idade 
entre 18-49 anos com diagnóstico clínico e laboratorial positivo para candidíase vaginal foram 
randomicamente designadas para os grupos de tratamento, para receber o medicamento em 
estudo ou o medicamento controle, em tratamento cego, diariamente, durante 7 dias, conforme 
protocolo clínico aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e realizado de acordo com as 
Normas de  Boas Práticas Clínicas. Destas, 25 concluíram o tratamento e a participação no 
estudo, sendo 12 no grupo que utilizou o Miconazol (controle) e 13 no grupo que utilizou o 
creme a base de OECc (teste). Os resultados do exame clínico pré e pós-tratamento foram 
analisados pelo teste exato de Fisher, que não evidenciou diferença estatisticamente 
significante entre os grupos OECc e Miconazol em relação à proporção de pacientes que 
evoluíram com ausência de achados característicos de candidíase (P = 0,59). Tal resultado 
também foi obtido na comparação dos exames micológicos ( P = 0,32). Com relação aos 
eventos adversos, os dados foram analisados pelo teste exato de Fisher, que não evidenciou 
diferença estatisticamente significante entre os grupos OECc e Miconazol em relação à 
proporção de pacientes que relataram algum evento adverso ao longo do estudo (P = 1,00). O 
resultado do tratamento das pacientes que utilizaram o OECc no grupo teste não foi 
estatisticamente diferente do resultado obtido com a utilização do miconazol no grupo controle, 
seja na questão da sua eficácia clínica, seja na presença de eventos adversos, mostrando que 
o uso do creme a base de OECc pode ser uma forma eficaz e segura de tratamento para a 
candidíase vaginal.  
 
 
 
Palavras-chave: Cymbopogon; Candidíase Vulvovaginal; Fitoterápico; Ginecologia; Ensaio 

Cínico. 
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ABSTRACT 

 
EVALUATION OF THE EFFICACY OF A Cymbopogon citratus Stapf. 
PHYTOTHERAPEUTIC MEDICINE IN VAGINAL CANDIDIASIS: A CONTROLED, BLIND 
AND RANDOMIZED STUDY. OSWALDO JOSÉ QUEIROZ DIAS. Master Advisor: Dr. Manoel 
Odorico de Moraes Filho. Master’s Dissertation. Post-Graduate Program in Pharmacology. 
Department of Physiology and Pharmacology, UFC, 2013. 
 

Candidiasis is one of the most common causes of infection of the female genital tract . Its 

clinical diagnosis is suggested by the presence of the classic symptoms: vulvovaginal pain, 

itching and burning , inflammation , thick, lumpy and malodorous leucorrhea, vulvar and vaginal 

hyperemia, swollen and cracked vaginal mucosa with white plates. Those findings should be 

confirmed by laboratory diagnosis. Mycological examination should confirm the presence of 

blastoconidia structures, associated or not with pseudohyphae in the vaginal exudate. 

Cymbopogon citratus ( DC. ) Stapf , known as lemon grass is a tall, thick grass with a strong 

citrus scent . It is used in folk medicine to treat various diseases and studies have proven its 

antidepressant, antioxidant, antiseptic, astringent, bactericidal , fungicidal , sedative and 

calming effects. Its action against microorganisms of the genus Candida spp has been proven 

in vitro. The objective of this study was to evaluate the therapeutic efficacy of the intravaginal 

herbal medicine made with the essential oil of Cymbopogon citratus Stapf (OECc) in the 

treatment of vaginal candidiasis. At the Maternity Hospital in Assis Chateubriant, 32 female 

patients aged 18-49 years with positive clinical and laboratory diagnosis for vaginal candidiasis 

were randomly assigned for two treatment groups to receive study drug or control drug blind 

treatment daily for 7 days as clinical protocol approved by the Research Ethics and conducted 

according to the Guidelines for Good Clinical Practice. 25 patients completed treatment and 

participation in the study, 12 in the group using the Miconazole (control) and 13 in the group that 

used the cream base OECc ( test) . The results of the clinical examination before and after 

treatment were analyzed by Fisher's exact test , which showed no statistically significant 

difference between the groups OECc and Miconazole in the proportion of patients who 

progressed to the absence of characteristic findings of candidiasis ( P = 0 , 59) . This result was 

also obtained when comparing mycological examination ( P = 0.32 ) . With regard to adverse 

events , the data were analyzed by Fisher's exact test , which showed no statistically significant 

difference between Miconazole and OECc groups regarding the proportion of patients reporting 

any adverse event during the study ( P = 1.00 ) . The treatment outcome of patients who used 

OECc in the test group was not statistically different from the results obtained from the use of 

miconazole in the control group, either in its clinical efficacy, or in the presence of adverse 

events, showing that the use of the vaginal cream with OECc can be an effective and safe 

treatment for vaginal candidiasis. 

 

Keywords: Cymbopogon; Vulvovaginal Candidiasis; Phytotherapy; Ginecology; Clinical Trial.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Candidíase Vaginal 

 

Infecções fúngicas cutâneas são doenças comuns em humanos. 

Candidíase vaginal é uma infecção causada por várias espécies de fungos do 

gênero Candida, mais frequentemente por Candida albicans, a espécie mais 

frequentemente isolada de infecções superficiais e invasivas em diferentes 

sítios anatômicos e em casuísticas de todas as partes do mundo. Esse micro-

organismo geralmente se aloja na pele, na boca (sapinho), no estômago, no 

intestino e na vagina. Os sintomas da infecção aparecem quando ocorrem 

alterações de imunidade do hospedeiro (EGGIMANN, GARBINO, PITTET, 

2003; ELEUTÉRIO JR, 2002; HAY, 2005; HALL, 1999; LACAZ et al., 2002; 

NYIRJESY, 2008; SOBEL, 2007). 

A vulvovaginite é a infecção mais comum do trato genital feminino, 

caracterizada por uma tríade de sintomas como dor vulvovaginal, prurido e 

ardor. Nos casos de candidíase vulvovaginal os sintomas envolvem também 

inflamação, leucorréia espessa, grumosa e com mau odor, vulva e vagina 

hiperemiadas, edemaciadas e com fissuras, mucosa vaginal com placas 

brancas, amareladas ou pseudomembranosas. Como fatores predisponentes 

para a candidíase vulvovaginal, podem ser citados o uso de antibióticos de 

amplo espectro, contraceptivos orais com alta concentração de estrogênio, vida 

sexual ativa, alto teor de glicogênio das células epiteliais da vagina e gravidez. 

Cerca de 85-95% das mulheres podem ser infectadas pela candidíase vaginal, 

pelo menos uma vez na vida, sendo que 5% irão apresentar candidíase 

vulvovaginal recorrente (CAMARGO et al., 2008).  

A candidíase é uma das causas mais comuns de infecção do trato 

genital feminino. Os fungos (leveduras) causadores da doença pertencem à 

flora normal da vagina, mas certas situações fazem com que ele aumente 

muito em quantidade, tornando-se patogênico, ou seja, causando a candidíase 

(ELEUTÉRIO JR, 2002; SOBEL, 2007). 
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O diagnóstico clínico da candidíase vulvovaginal é sugerido pela 

presença dos sintomas clássicos. Esta constatação deve ser confirmada pelo 

diagnóstico laboratorial, onde são coletadas amostras de exudato vaginal com 

o auxílio de swabs estéreis. Na microscopia, a lâmina deve ser confeccionada 

com KOH 10 – 40%, onde são observadas estruturas blastoconidiadas, 

associadas ou não a pseudohifas (CAMARGO et al., 2008). 

Nyirjesy (2008) classifica a candidíase vaginal como complicada ou 

não complicada, conforme Tabela 1. 

TABELA 1 –  Classificação da candidíase vulvovaginal (NYIRJESY, 2008). 

Não-complicada Complicada 

 Episódios esporádicos e não 
frequentes 

 Recorrente (mais de 4 
episódios por ano) 

 Sintomas e achados clínicos 
leves a moderados 

 Sintomas e achados clínicos 
severos 

 Infecção suspeita de C. 
albicans 

 Infecção suspeita ou 
comprovada não-albicans 

 Normal, mulher não-grávida  Hospedeiro anormal 
(diabetes, doença severa, 
imunossupressão, outra 
condição vulvovaginal ou 
gravidez). 

 

O gênero Candida spp é responsável por cerca de 80% das 

infecções fúngicas no ambiente hospitalar e constitui a causa relevante de 

infecções de corrente sanguínea. Nos Estados Unidos da América, Candida 

spp é a quarta causa mais comum de infecções de corrente sanguínea, 

respondendo por cerca de 8% dos casos das infecções documentadas neste 

sítio. Espécies não-albicans respondem hoje por ao menos 50% das infecções 

invasivas por Candida spp, apresentando peculiaridades de história natural e 

sensibilidade a antifúngicos. A mortalidade geral de fungemias por Candida spp 

é da ordem de 40 a 60%, tornando esta complicação infecciosa um grande 

desafio para os clínicos que trabalham em hospitais terciários em diferentes 

países (ELEUTÉRIO JR, 2002; NYIRJESY, 2008; SILVA et al., 2008; SOBEL, 

2007). 
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A relevância das infecções por Candida spp no ambiente hospitalar 

corresponde à cerca de 80% das infecções fúngicas documentadas. Essas 

leveduras têm alta frequência na colonização e infecção do hospedeiro 

humano. Espécies de Cândida são encontradas no tubo gastrintestinal em até 

80% da população adulta saudável. Entre as mulheres, cerca de 20 a 30% 

apresentam colonização por Candida na vagina. Estes micro-organismos 

comensais tornam-se patogênicos caso ocorram alterações nos mecanismos 

de defesa do hospedeiro ou o comprometimento de barreiras anatômicas. As 

alterações dos mecanismos de defesa podem ser decorrentes de mudanças 

fisiológicas, envelhecimento ou mais frequentemente, associadas a doenças 

degenerativas, neoplásicas, imunodeficiências congênitas ou adquiridas e 

imunodepressão induzida por atos médicos (COLOMBO; GUIMARAES, 2003; 

ELEUTÉRIO JR, 2002; SILVA et al., 2008; SOBEL, 2007). 

Infecções por Candida envolvem um espectro amplo de doenças 

superficiais e invasivas, com pequenas alterações locais de resposta do 

hospedeiro no sítio da infecção, a exemplo de mulheres que desenvolvem 

candidíase vaginal. Entre as infecções invasivas causadas por fungos do 

gênero Candida, vale salientar a relevância clínica dos casos de infecção de 

corrente sanguínea, complicação esta conhecida como candidemia ou 

candidíase hematogênica (COLOMBO; GUIMARAES, 2003; SILVA et al., 2008; 

SOBEL, 2007). 

As principais espécies do gênero Candida de interesse clínico são: 

Candida albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 

guilliermondii e C. lusitaniae. Entretanto, um número progressivo de casos de 

doenças superficiais e invasivas relacionadas às espécies emergentes de 

Candida tem sido descrito, envolvendo isolamentos de C. dubliniensis, C. kefyr, 

C. rugosa, C. famata, C. utilis, C. lipolytica, C. norvegensis, C. inconspicua 

entre outras (CAMARGO et al, 2008). 

Atualmente o mercado disponibiliza vários medicamentos para 

tratamento da candidíase vaginal, geralmente, os medicamentos prescritos são 

cremes ou óvulos vaginais para aplicação local (DEF, 1999). 



25 

 

 Cetoconazol - antifúngico imidazólico (comprimidos de 200 mg); 

 Fluconazol - antifúngico triazólico em cápsulas, suspensão oral e 

injetável; 

 Itraconazol - antifúngico triazólico em cápsulas e suspensão oral; 

 Nistatina - antifúngico macrolídeo, pastlha, drágea, suspensão oral 

e creme vaginal; 

 Sertaconazol - antifúngico imidazólico, creme vaginal; 

 Tioconazol - antifúngico imidazólico em creme vaginal, óvulo 

vaginal e solução e; 

 Miconazol - antifúngico imidazólico em creme, óvulo e gel vaginal. 

 

COLOMBO e colaboradores sugerem que, em alguns casos, e a 

critério do médico, a terapêutica sistêmica com medicamento por via oral pode 

ser prescrita para a portadora de candidíase e do parceiro sexual (COLOMBO; 

GUIMARAES, 2003). 

1.2. Cymbopogon citratus Stapf 

 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, conhecido como capim-limão é 

uma grama alta e grossa com um forte aroma cítrico. O capim-limão é uma 

erva perene amplamente cultivada nos trópicos e sub-trópicos. É cultivada para 

fins medicinais em diferentes países pelo mundo afora (NAIK ET AL, 2010). 

 



26 

 

FIGURA 1 – Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (capim-limão). 

 

O óleo de capim-limão é caracterizado por compostos monoterpenos 

e o citral é seu principal componente, presente em níveis de, 

aproximadamente, 65-85%. Citral (3,7-dimetil-2 ,6-octadienal) é o nome dado a 

uma mistura natural de dois aldeídos isoméricos monoterpeno acíclico: geranial 

(trans-citral, um citral) e neral (cis-citral, citral B). Além do citral, o óleo de 

capim-limão é composto de pequenas quantidades de geraniol, monoterpenos 

geranilacetato e olefinas, tais como o mirceno (FERREIRA, 1989). 

 

 
FIGURA 2 – Estrutura química do Citral. 

 

O capim-limão é utilizado na medicina popular no tratamento da 

tosse, elefantíase, malária, oftalmia, pneumonia e problemas vasculares.  O 

chá das folhas é usado popularmente no Brasil como antiespasmódica, 

analgésica, anti-inflamatórios, antitérmicos, diurético e sedativo. O óleo volátil 

obtido das folhas frescas desta planta é amplamente utilizado em perfumes e 

cosméticos. Pesquisadores também descobriram efeitos antidepressivo, 

antioxidante, antiséptico, adstringente, bactericida, fungicida, calmante e 

sedativo (FERREIRA, 1989). 
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Silva et al. (2008) realizou estudo  in vitro que comprovou a potente 

atividade do óleo do capim-limão e do citral contra microorganismos do gênero 

Candida spp. 

Outros estudos sobre a atividade antibacteriana e antifúngica do 

óleo de capim-limão e seus componentes também foram relatados. Sua 

atividade antiviral contra Herpes simplex virus-1 também foi demonstrada 

(MINAMI, 2003; ONAWUNMI,1989; PARANAGAMA, 2003; SCHUCK, 2001; 

WANNISSORN, 1996; WANNISSORN, 2005).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf é uma planta amplamente utilizada 

de forma indiscriminada pela população nos tratamentos de diversas 

enfermidades. Pesquisadores já realizaram estudos comprovando sua eficácia 

em vários tratamentos. No entanto, apesar de sua atividade antifúngica ter sido 

comprovada, não existem estudos que comprovem a eficácia de sua utilização 

no tratamento da candidíase vaginal.  

Desta forma, a avaliação clínica dos efeitos farmacológicos do 

creme vaginal a base de óleo essencial de Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

deverá contribuir para constatar a sua eficácia terapêutica no tratamento da 

candidíase vaginal, e também elucidar possíveis efeitos colaterais. Os 

resultados desse estudo repassados à população possibilitarão o seu uso, 

como uma opção terapêutica de baixo custo, mas dentro dos padrões de 

segurança farmacológica, que é de grande importância prática e social. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral  

 

Avaliar a eficácia terapêutica do medicamento fitoterápico de uso 

intravaginal a base do óleo essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf 

no tratamento da candidíase vaginal. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a ação anti-candida do fitomedicamento a base de Cymbopogon 

citratus na candidíase vaginal, comparando-o com o tratamento já 

utilizado, com creme vaginal a base de miconazol. 

 Avaliar a evolução do processo antifúngico nas infecções vaginais com 

uso do fitomedicamento a base de C. citratus. 

 Identificar possíveis reações adversas, efeitos colaterais, segurança e 

tolerabilidade das pacientes ao fitomedicamento a base de C. citratus. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Tipologia do estudo 

A pesquisa foi uma avaliação clínica ginecológico-experimental do 

tipo prospectiva de análises qualitativas e quantitativas, envolvendo um produto 

fitoterápico na forma de creme intravaginal a base de óleo essencial de 

Cymbopogon citratus Stapf. 

4.2.  Local da Pesquisa 

O estudo foi realizado na Maternidade Escola Assis Chateubriant, 

situada à Rua Coronel Nunes de Melo, S/N – Rodolfo Teófilo, Fortaleza - 

Ceará. 

4.3. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa, o protocolo experimental e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis Chateubriant – MEAC, 

credenciado pela CONEP-CNS/MS para análise quanto aos princípios éticos. 

Foram seguidas as normas da ética para estudos clínicos com seres humanos, 

de acordo com a Resolução nº 196/96 do CNS e a Declaração de Helsinque 

(World Medical Association - 2008).  

4.4. Seleção dos voluntários 

O recrutamento de sujeitos para a pesquisa foi realizado no 

ambulatório da Maternidade Escola Assis Chateubriant – MEAC. Participaram 

do estudo mulheres com idade entre 18 e 49 anos, em atendimento 

ambulatorial, que tiveram diagnóstico positivo para candidíase vaginal, 

confirmado através de exame clínico e microscopia direta do conteúdo vaginal 

em lâmina, utilizando o fixador KOH. Considerou-se como um laudo positivo na 

microscopia direta achados de esporos.  

Antes da inclusão no estudo, o pesquisador responsável explicou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinou e solicitou a 
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assinatura da paciente em duas vias, sendo uma para a paciente e a outra para 

o pesquisador. 

4.4.1. Critérios de inclusão  

 Paciente do sexo feminino, entre 18-49 anos de idade; 

 Exame clínico-vaginal com secreção grumosa e leitosa, associada 

a prurido; 

 Apresenta IMC maior ou igual a 19 e menor ou igual a 30; 

 Microscopia direta do conteúdo vaginal positiva para fungos; 

 Paciente ter assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

4.4.2. Critérios de exclusão 

 Paciente que apresente hipersensibilidade conhecida aos 

componentes da fórmula; 

 Paciente ter participado de qualquer estudo experimental ou ingeriu 

qualquer droga experimental dentro dos seis meses que 

antecederam o estudo; 

 Gestantes e lactantes; 

 Paciente em uso de qualquer medicamento antifúngico, por via 

tópica ou oral (cetoconazol, fluconazol, itraconazol, nistatina, 

tioconazol, miconazol, sertaconazol entre outros); 

 História de abuso de drogas, inclusive álcool; 

 Ausência de aderência aos procedimentos do protocolo. 

4.4.3. Descontinuação e Retirada de Pacientes 

As razões pelas quais um paciente pode descontinuar ou ser 

retirado do estudo incluem, dentre outras, eventos adversos, solicitação do 

paciente, violação do protocolo, ausência de aderência do paciente e evento 

adverso sério. 

4.5. Tamanho da Amostra 

Aproximadamente 32 pacientes foram randomicamente designadas 

para os grupos de tratamento, para receber o medicamento em estudo ou o 
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medicamento controle, em tratamento cego. Foi confeccionada uma lista de 

randomização onde os lotes dos medicamentos foram codificados. A 

medicação foi colocada em uma embalagem secundária contendo apenas 

estes códigos e foi lacrada de modo que o investigador não soubesse o 

medicamento que está sendo dispensado para cada paciente (Figuras 4 e 5). 

 

FIGURA 3 – Medicação do estudo (grupos teste e controle). 
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FIGURA 4 – Medicação do estudo em sua embalagem secundária, da forma 

como foi dispensada às pacientes. 
 

Durante o estudo o investigador tinha em sua posse um envelope 

lacrado contendo a identificação dos lotes, para ser aberto apenas caso 

houvesse necessidade de quebrar o cegamento do estudo, seja por questões 

de segurança, como um evento adverso ou por qualquer outro motivo que o 

mesmo considerasse necessário (Figura 5). 



37 

 

 

FIGURA 5 – Envelope lacrado para possível quebra de código-cego do estudo. 
 

4.6. Medicamento em estudo 

O fitoterápico na forma de creme vaginal a base de óleo essencial 

de Cymbopogon citratus Stapf. age no combate aos fungos sensíveis a este 

medicamento, Candida albicans (monília ou sapinho) e outros fungos do 

mesmo gênero. 

O fitomedicamento a base do óleo essencial das folhas de 

Cymbopogon citratus Stapf é apresentado em bisnaga de 30 gramas na forma 

de creme de uso intravaginal, indicado para tratamento de candidíase vaginal e 

candidíase vaginal recorrente. Possui aparência lisa, levemente rugosa de 

coloração amarelada (clara).  O principal componente do óleo essencial das 

folhas de Cymbopogon citratus Stapf é o citral, com até 75% da concentração. 

Em sua composição, cada 10g do produto contém 0,03mL de óleo 

essencial de Cymbopogon citratus Stapf. e os excipientes: Petrolato branco, 
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propilenoglicol, promulgen tipo D, sorbitol, hidróxido de alumínio, 

metilparabeno, propilparabeno, emulsão antiespumante e água destilada. 

4.6.1. Grupo controle 

O medicamento utilizado como controle no estudo foi o nitrato de 

Miconazol, creme vaginal 100mg/5g. Tal medicamento foi escolhido devido à 

sua conhecida eficácia no tratamento da candidíase vaginal, sendo por isso um 

dos medicamentos mais prescritos no Sistema Único de Saúde para tratamento 

da candidíase vaginal. 

A Tabela 2 mostra os dados dos medicamentos utilizados neste 

estudo, incluindo lotes e laboratórios fabricantes. 

TABELA 2 – Dados sobre os medicamentos utilizados no estudo. 

Medicamento 
Nome de 
Fantasia 

Fabricante Lote 

Teste 
(Creme a base de OECc) 

Symboc 
MBM Ind. Química e 

Farmacêutica 
(Cabedelo – PB) 

001/12 

Controle 
(Nitrato de Miconazol) 

- 
(Medicamento 

genérico) 

Pratti Donaduzzi 
(Toledo – PR) 

12C14K 

 

4.7. Tratamento dos pacientes 

Durante o período de tratamento, cada paciente foi randomicamente 

designada para receber a medicação em um dos dois grupos de tratamento a 

seguir: 

Grupo A – Creme vaginal a base de óleo essencial das folhas de Cymbopogon 

citratus Stapf – 5g/dia do creme (um aplicador cheio), diariamente, durante 7 

dias. 

Grupo B – Creme vaginal a base de Miconazol – 100 mg/dia, em 5g de creme 

(um aplicador cheio), diariamente, durante 7 dias. 

A equipe do estudo realizou os procedimentos descritos na Tabela 3 

durante as visitas, desde a seleção e inclusão até o pós-tratamento da 

paciente. A duração aproximada da participação dos pacientes foi de 1 semana 
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de tratamento ativo seguido de um período de 2 semanas de seguimento pós-

estudo.  

Durante o tratamento as pacientes foram orientadas quanto à 

abstinência sexual. 

TABELA 3 – Fluxograma de atividades da equipe de estudo durante o período 
pré-tratamento, tratamento cego e pós-tratamento. 

 Pré-tratamento Tratamento 
Pós-

tratamento 

Visita 1 2 3 

Dias 1 8 21-23 

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido 

X   

História Médica X   

Exame físico X   

Critérios de inclusão / 
exclusão 

X   

Coleta de secreção vaginal 
para microscopia direta 

X X  

Avaliação dos exames X X  

Realização de teste de 
gravidez 

X   

Dispensação da medicação X   

Dispensação dos cartões 
diários 

X X  

Coleta medicamento em 
estudo 

 X  

Coleta cartão-diário  X X 

Averiguar eventos adversos  X X 
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4.8. Aderência dos Pacientes ao Estudo 

A aderência ao medicamento em estudo foi monitorada pela equipe 

de pesquisa. Foi determinada pelos cartões-diário das pacientes e pela 

devolução das bisnagas utilizadas. As pacientes foram orientadas a registrar o 

uso da medicação do estudo em seus cartões-diários. Os cartões-diários serão 

entregues às pacientes nas visitas 1 e 2 e devolvidos nas visitas 2 e 3, 

respectivamente. 

4.9. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 

4.9.1. Variável de eficácia primária 

A variável primária de eficácia foi o resultado do exame de 

microscopia direta do conteúdo vaginal, podendo indicar presença ou ausência 

de fungos. 

4.9.2. Variáveis de eficácia secundárias 

As variáveis de eficácia secundárias, detectadas pela avaliação 

clínica, incluíram: 

 Sinais de infecção como prurido, rubor e dor; 

 Quantidade e aspecto do conteúdo (alta, média ou baixa). 

 Surgimento de alguma complicação como: sangramento, exacerbação 

dos sinais de infecção, do odor e do conteúdo. 

4.10. SEGURANÇA 

Avaliação de segurança foi realizada pela avaliação dos eventos 

adversos (EA). Define-se EA ocorrido durante o tratamento como evento cuja 

data de início é igual ou posterior à data da primeira dose do medicamento do 

estudo em regime cego até 14 dias após a descontinuação permanente do 

estudo em regime cego.  

4.11. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis quantitativas, contínuas e discretas, foram inicialmente 

analisadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da 



41 

 

distribuição. Para a estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio 

padrão (dados paramétricos) ou a mediana, intervalo interquartil e valores 

mínimo e máximo (dados não paramétricos). Comparações entre os grupos 

OECc e Miconazol foram feitas mediante o uso do teste t para variáveis não 

emparelhadas (dados paramétricos) ou do teste de Mann-Whitney (variáveis 

não paramétricas) (ARMITAGE; BERRY, 1994).  

As variáveis qualitativas nominais, por sua vez, foram expressas 

como frequência absoluta e relativa e analisadas pelo teste exato de Fisher. 

Nas comparações entre os grupos, determinaram-se a diferença de proporções 

e o risco relativo, com seu respectivo intervalo de confiança de 95% 

(ARMITAGE; BERRY, 1994). 

Em todas as análises, estabeleceu-se o nível de significância em 

0,05 (5%), sendo considerado como estatisticamente significante um valor P 

menor que 0,05. O software SPSS® (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 19.0 para Windows® (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA, 

2010) foi utilizado para a realização dos procedimentos estatísticos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um total de 32 mulheres foram incluídas. Destas, 25 concluíram o 

tratamento e a participação no estudo, sendo 12 no grupo que utilizou o 

Miconazol (Controle) e 13 no grupo que utilizou o creme a base de Óleo 

Essencial de Cymbopogon citratus (OECc).  

A média de idade no grupo Miconazol foi de 30,11 ± 8,74 anos e no 

grupo OECc foi de 31,00 ± 7,23 anos, conforme Tabela 4. O IMC apresentou-

se na faixa normal a sobrepeso nos dois grupos do estudo. Tal informação é 

importante para a avaliação clínica, visto que o sobrepeso é um fator que 

aumenta as chances do desenvolvimento da candidíase vaginal. 

TABELA 4 – Características basais das pacientes tratadas com miconazol ou 
óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECc), obtidas na etapa de pré-
tratamento. O teste t para variáveis não emparelhadas foi usado para comparar 
os grupos Miconazol e OECc em relação à idade e IMC (dados em média ± 
desvio padrão). 

Característica Grupo Miconazol Grupo OECc 

Tamanho da amostra 12 13 

Idade (anos) 30,11 ± 8,74 31,00 ± 7,23 

IMC (kg/m2)  25,05 ± 2,76 24,45 ± 3,18 

Número de Gestações 1,52 ± 1,28 2,73 ± 1,39 
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A Tabela 5 mostra a avaliação da eficácia do creme de OECc versus 

miconazol no tratamento da candidíase vaginal, conforme os achados do 

exame clínico ginecológico realizado na etapa de pós-tratamento. Tais dados 

foram analisados pelo teste exato de Fisher, que não evidenciou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos OECc e Miconazol em relação à 

proporção de pacientes que evoluíram com ausência de achados 

característicos de candidíase no exame ginecológico (P = 0,59). Embora o 

risco relativo (1,19) denote uma resposta terapêutica mais favorável à 

miconazol, tal benefício (diferença = 14,75%) não foi estatisticamente 

significante, uma vez que o intervalo de confiança de 95% (0,85 a 1,68) contém 

a unidade. 

TABELA 5 – Avaliação da eficácia do creme de OECc versus miconazol no 
tratamento da candidíase vaginal, conforme os achados do exame clínico 
ginecológico realizado na etapa de pós-tratamento.  

 

Conforme o resultado do exame micológico realizado na etapa de 

pós-tratamento, avaliação da eficácia do creme de OECc versus miconazol no 

tratamento da candidíase vaginal demonstrou através da análise pelo teste 

exato de Fisher, que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos OECc e Miconazol em relação à proporção de pacientes que evoluíram 

com exame micológico negativo para cândida (P = 0,32). Embora o risco 

Grupo 
Exame clínico ginecológico 

Total 
Negativo Positivo 

Miconazol 11 (91,67%) 1 (8,33%) 12 (100,00) 

OECc 10 (76,92%) 3 (23,08%) 13 (100,00%) 

Total 21 (84,00%) 4 (16,00%) 25 (100,00%) 

Significância (teste exato de Fisher) P = 0,59 

Diferença de proporções 14,75%  

Risco relativo (intervalo de confiança de 95%) 1,19 (0,85 a 1,68) 
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relativo (1,32) denote uma resposta terapêutica mais favorável à miconazol, tal 

benefício (diferença = 22,44%) não foi estatisticamente significante, uma vez 

que o intervalo de confiança de 95% (0,89 a 1,98) contém a unidade (Tabela 

6).  

 
TABELA 6 – Avaliação da eficácia do creme de OECc versus miconazol no 
tratamento da candidíase vaginal, conforme o resultado do exame micológico 
realizado na etapa de pós-tratamento. 

Grupo 
Exame micológico 

Total 
Negativo Positivo 

Miconazol 11 (91,67%) 1 (8,33%) 12 (100,00) 

OECc 9 (69,23%) 4 (30,77%) 13 (100,00%) 

Total 20 (80,00%) 5 (20,00%) 25 (100,00%) 

Significância (teste exato de Fisher) P = 0,32 

Diferença de proporções 22,44% 

Risco relativo (intervalo de confiança de 95%) 1,32 (0,89 a 1,98) 

 

Desta forma, observou-se que em nossa amostra, não houveram 

diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos nos exames 

clínico e micológico, evidenciando que o tratamento com o creme de OECc não 

foi inferior ao tratamento com miconazol. 
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Em relação à apresentação de eventos adversos, os dados foram 

analisados pelo teste exato de Fisher, que não evidenciou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos OECc e Miconazol em relação à 

proporção de pacientes que relataram algum evento adverso ao longo do 

estudo (P = 1,00), conforme Tabela 7. 

TABELA 7 – Ocorrência de algum evento adverso nas pacientes dos grupos 
Miconazol e OECc.  

Grupo 
Evento adverso 

Total 
Presente Ausente 

Miconazol 5 (41,67%) 7 (58,33%) 12 (100,00) 

OECc 6 (46,15%) 7 (53,85) 13 (100,00%) 

Total 11 (44,00%) 14 (56,00%) 25 (100,00%) 

 

Os principais eventos relatados pelas pacientes foram ardência, 

prurido e irritação na região da vagina, além de cefaleia, náuseas e dores na 

região pélvica. A ardência foi mais apresentada no grupo tratado com creme de 

OECc, assim como apenas uma paciente deste mesmo grupo apresentou 

prurido e duas apresentaram irritação local. Como estas queixas fazem parte 

da sintomatologia da candidíase vaginal, acredita-se que o creme a base de 

OECc possa levar mais tempo até o desaparecimento dos sintomas por 

completo. A ardência também pode estar relacionada à formulação do creme 

de OECc. Os demais eventos, como a cefaleia e náusea foram de intensidade 

leve e não podem ser diretamente relacionados ao uso de nenhum dos dois 

medicamentos.  

 
A Tabela 8 mostra a ocorrência de eventos adversos específicos nas 

pacientes dos grupos Miconazol e OECc. Os eventos ardência e irritação local 

se mostraram mais presentes no Grupo OECc, podendo estar relacionado à 

composição do creme vaginal utilizado. Uma paciente do grupo Miconazol 
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apresentou dor pélvica. Os dois grupos apresentaram igualmente 2 episódios 

de cefaleia, não relacionadas ao uso da medicação. 

 
TABELA 8 – Ocorrência de eventos adversos específicos nas pacientes dos 
grupos Miconazol e OECc. Dados analisados pelo teste exato de Fisher que 
não evidenciou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos OECc 
e Miconazol para nenhum dos eventos adversos pesquisados. 

Evento adverso 
Grupo Miconazol 

(n = 12) 

Grupo OECc 

(n = 13) 

Significância 

(teste de Fisher) 

Ardência 2 (16,67%) 4 (30,77%) P = 0,65  

Prurido 0 (0,00%) 1 (7,69%) P = 1,00 

Irritação local 0 (0,00%) 2 (15,38%) P = 0,48 

Dor pélvica 1 (8,33%) 0 (0,00%) P = 0,48 

Cefaleia 2 (16,67%) 2 (15,38%) P = 1,00 

Náusea 1 (8,33%) 0 (0,00%) P = 0,48 

 

O resultado do tratamento das pacientes que utilizaram o OECc no 

grupo teste não foi estatisticamente diferente do resultado obtido com a 

utilização do miconazol no grupo controle, seja na questão da sua eficácia 

clínica, seja na presença de eventos adversos, mostrando que o uso do creme 

a base de OECc pode ser uma forma eficaz de tratamento para a candidíase 

vaginal.  

Entretanto, como este estudo foi realizado com uma pequena 

amostra de pacientes, sugere-se a realização de um novo estudo com uma 

amostra de tamanho maior para obtenção de resultados mais robustos e 

confirmação dos resultados obtidos nesta pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 

O creme vaginal a base de óleo essencial de Cymbopogon citratus 

mostrou-se eficaz e seguro no tratamento da candidíase vaginal em 

comparação com o tratamento a base de miconazol, já utilizado na clínica. 

 



50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  



51 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

1. ARMITAGE, P.; BERRY, G. Statistical methods in medical research. 3. ed. 

Oxford: Blackwell, 1994. 620 p. 

2.  CAMARGO, F. P., IZABEL, A. A., PARLOW, M. S., GOULART, L. S.; 

Isolamento de Candida SP. da mucosa vaginal de mulheres atendidas em um 

serviço de ginecologia do município de Santo Ângelo – RS. NewsLab. 87: 96-

104, 2008. 

3. COLOMBO, A.L., Contribuições para o entendimento da epidemiologia das 

infecções hematogênicas por Candidaspp. e para sua abordagem 

terapêutica. Tese para obtenção do título de livre-docência apresentada a 

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, 2003.  

4. COLOMBO, A.L., GUIMARAES, T. Epidemiology of hematogenous infections 

due to Candida spp. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Sept./Oct. 2003, vol.36, no.5, 

p.599-607. ISSN 0037-8682 

5. DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas 27a Edição, Editora 

Publicações Científicas, 1999. 

6. EGGIMANN P., GARBINO J., PITTET D. Epidemiology of Candida species 

infections in critically ill non-immunosuppressed patients. Lancet Infect Dis 

2003;3:685-702. 

7. ELEUTÉRIO JR, J. Doenças Sexualmente Transmissíveis. São Paulo: 

Contexto, 2002. 

8. FERREIRA M.S.C., FONTELES M.C. Aspectos etnobotânicos e farmacológicos 

do Cymbopogon citratus Stapf (capim-limão). Revista Brasileira de Farmácia 

1989;70:94-7. 

9. HALL J.C. Sauer´s manual of skin diseases. 8. ed. Philadelphia: Lippincot 

Williams & Wilkins, 1999. 

10. HAY R. Superficial fungalinfections. Skin and Soft Tissue Infections 

2005;33:89-90. 



52 

 

11. LACAZ C.S., PORTO E., MARTINS J.E.C., et al. Tratado de Micologia 

Médica, São Paulo, Sarvier, 2002. 

12. MINAMI M., KITA M., NAKAYA T., ET AL. The inhibitory effect of essential oils 

on Herpes simples virus type-1 replication in vitro. Microbiol Immunol 

2003;47:681-4. 

13. NAIK, M. I., FOMDA, B.A., JAYKUMAR, E., BHAT, J. A.. Antibacterial 

activity of lemongrass (Cymbopogon citratus) oil against some selected 

pathogenic bacterias. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2010. v.3, 

n.7, p. 535-538, 2010. 

14. NYIRJESY, P. Vulvovaginal candidiasis and bacterial vaginosis. Infect Dis Clin 

North Am 2008, 22(4): 637-52. 

15. ONAWUNMI G.O. Evaluation of the antimicrobial activity of citral. Lett Appl 

Microbiol 1989;9:105-8. 

16. PARANAGAMA P.A., ABEYSEKERA K.H.T., ABEYWICKRAMA K., 

NUGALIYADDE L. Fungicidal and anti-aflatoxigenic effects of the essential oil 

of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (lemongrass) against Aspergillus flavus 

Link. Isolated from stores rice. Lett Appl Microbiol 2003;37:86-90. 

17. SCHUCK V.J.A., FRATINI M., RAUBER C.S., ET AL. Avaliação da atividade 

antimicrobiana de Cymbopogon citratus. Revista Brasileira de Ciências 

Farmacêuticas 2001;37:45-9. 

18. SILVA, C.B., GUTERRES, S.S., WEISHEIMER, V., SCHAPOVAL, 

E.S.. Antifungal activity of the lemongrass oil and citral 

against Candida spp.. Braz J Infect Dis [online]. 2008, vol.12, n.1, pp. 63-66. 

ISSN 1413-8670.  

19. SOBEL J.D. Vulvovaginal candidosis. Lancet 2007;369:1961-71. 

20. WANNISSORN B., JARIKASEM S., SIRIWANGECHAIN, T., THUBTHIMTHED, 

S. Antibacterial properties of essential oils from Thain medicinal plants. 

Fitoterapia 2005;76:233-6. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764510601290
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764510601290
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764510601290


53 

 

21. WANNISSORN B., JARIKASEM S., SOONTORNTANASART T. Antifungal 

activity of lemon grass and lemon grass oil cream. Phytotherapy Res 

1996;10:551-4. 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO FITOTERÁPICO A BASE DE CYMBOPOGON 

CITRATUS STAPF  EM CANDIDIASE VAGINAL: ESTUDO CONTROLADO, CEGO 

E RANDOMIZADO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

INFORMAÇÃO GERAL PARA O PARTICIPANTE 
 

Você está sendo convidado a participar de um estudo clínico, e o 

documento que se segue tem por objetivo explicar por que a pesquisa está 

sendo realizada e o que ela envolverá. 

 
OBJETIVOS DO ESTUDO: 

 

Candidíase vaginal é uma infecção causada por várias espécies de 

fungos do gênero Candida, mais frequentemente por Candida albicans. Esse 

microorganismo geralmente se aloja na pele, na boca (sapinho), no estômago, 

no intestino e na vagina. Os sintomas da infecção aparecem quando ocorrem 

alterações de imunidade do hospedeiro. 

A candidíase é uma das causas mais comuns de infecção do trato 

genital feminino. Os fungos (leveduras) causadores da doença pertencem à 

flora normal da vagina, mas certas situações fazem com que ele aumente 

muito em quantidade, tornando-se patogênico, ou seja, causando a candidíase. 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, conhecido como capim-limão é uma 

grama alta e grossa com um forte aroma cítrico. É utilizado na medicina 

popular no tratamento de inúmeras doenças. Estudos sobre a atividade 

antifúngica do óleo de capim-limão e seus componentes já foram relatados. 

Durante o estudo você será acompanhado cuidadosamente pelo médico 

responsável, que irá consultá-lo 3 (três) vezes ao todo, sendo a segunda 

consulta 7 (sete) dias após a primeira consulta e a terceira 14 (quatorze) a 16 

(dezesseis) dias após a segunda consulta. 

- Antes de iniciar qualquer procedimento do estudo, será solicitado o seu 

consentimento por escrito para participar do estudo. 
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Primeira consulta: 

- Na primeira consulta será realizada uma avaliação clínica, com revisão 

dos sistemas, exame físico e aferição dos sinais vitais.  

- Será feita uma avaliação sobre quais sintomas você apresenta, como 

secreção grumosa e leitosa associada a prurido, irritação, dor e rubor na região 

vaginal. 

- Depois, será coletada uma amostra do conteúdo vaginal para exame 

microscópico. Caso o resultado seja positivo para fungos, você poderá 

participar do estudo e receberá a medicação e as orientações para utilizá-la. 

Período de tratamento – 7 dias: 

- Durante o tempo de tratamento, você irá aplicar a medicação (1 

aplicador vaginal à noite, durante 7 dias); 

- Será solicitado que você anote cuidadosamente no seu cartão-diário: a 

aplicação da medicação à noite, qualquer outra medicação que esteja 

tomando, assim como qualquer doença ou mal-estar que você venha a sentir. 

- Você deve trazer seu cartão-diário na próxima consulta e ao final do 

estudo. 

- Após o último dia de aplicação do medicamento, será solicitado que 

você retorne para uma nova avaliação clínica, onde será realizada uma nova 

coleta de secreção vaginal para microscopia direta. 

Período de pós-tratamento – última consulta: 

- Você terá uma avaliação clínica 2 semanas após o final do tratamento. 

Neste período, caso você sinta algo ou tome algum medicamento você deverá 

anotar em seu cartão-diário, que deverá ser entregue ao médico na ocasião da 

consulta. 
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RISCOS E POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS 

Você não corre qualquer risco em especial ao tomar parte neste estudo. 

A possível desvantagem inclui hipersensibilidade aos medicamentos utilizados.  

  

RESULTADOS / BENEFÍCIOS ANTECIPADOS 

Você pode esperar alguns benefícios da participação no estudo: Os 

sintomas como os sinais de infecção por C. albicans (coceira, vermelhidão e 

dor), a quantidade e aspecto da secreção grumosa e leitosa podem reduzir ou 

desaparecer. Você será acompanhado de perto pelo seu médico e todos os 

exames clínicos serão gratuitos. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ENCERRAMENTO DO ESTUDO 

Sua participação neste estudo é voluntária e você é livre para desistir de 

participar em qualquer momento do estudo, sem que isso incorra em 

conseqüências negativas na qualidade do seu atendimento médico. Contudo, 

se você quiser parar o tratamento, pedimos que informe o seu médico do 

estudo, e você deve agendar uma consulta para o propósito de 

acompanhamento e avaliação de seu estado geral.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

coordenadores do estudo são a Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes 

e o Prof. Dr. Manoel Odorico de Moraes. O médico responsável pela pesquisa 

é o Dr. Oswaldo José Queiroz Dias, endereço Rua Coronel Nunes de Melo, 

S/N, telefone: 3366-8524. 

Em caso de novas informações que possam influenciar sua decisão de 

continuar no estudo, você será informado o mais cedo possível. 
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CONFIDENCIALIDADE E REVISÃO DE DADOS 

Todas as informações relacionadas à sua pessoa serão tratadas como 

confidenciais. Nenhuma informação relacionada à sua participação neste 

estudo pode ser divulgada sem o seu consentimento. 

Os resultados deste estudo podem ser publicados em revistas médicas. 

Porém, sob nenhuma circunstância seu nome irá configurar na documentação. 

 

QUEIXAS 

Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Maternidade Escola Assis Chateubriant, e foi considerado pelo Comitê de 

acordo com as Boas Práticas Clínicas e com as leis nacionais relativas à 

proteção das pessoas participantes de pesquisas biomédicas. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – Endereço Rua Coronel 

Nunes de Melo, S/N, telefone: 3366-8569. 
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FORMULÁRIO DO CONSENTIMENTO POR ESCRITO 

 
Eu, abaixo assinado _____________________________________, 

concordo em participar do estudo: “AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO 

FITOTERÁPICO A BASE DE CYMBOPOGON CITRATUS STAPF  EM CANDIDIASE 

VAGINAL: ESTUDO CONTROLADO, CEGO E RANDOMIZADO”. 
Recebi explicações completas do Dr. _______________________, 

quanto à natureza, propósito e duração do estudo. Foi permitido que fizesse 
perguntas sobre todos os aspectos do estudo. Além disso, entregaram-me uma 
cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas. 

Após a devida consideração, concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e em cooperar com o pesquisador Dr. ____________________ e, 
na medida em que surgir a ocasião, com todas as pessoas designadas da sua 
equipe. Eu irei informar-lhes imediatamente sobre qualquer anormalidade 
observada.  

Sei que não serei remunerado para participar desta pesquisa, mas após 
a primeira consulta receberei gratuitamente o medicamento para ser utilizado 
em meu tratamento. 

Tenho ciência de que sou livre para desistir do estudo em qualquer 
momento se assim o desejar, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 
serviço. 

Minha identidade não será revelada e os dados coletados permanecerão 
confidenciais. Concordo que eles possam ser examinados pelas pessoas 
envolvidas no estudo sob a autoridade delegada pela patrocinadora e pelos 
representantes das Autoridades em Saúde. 

 
 
_____________________________________   _______________ 
Assinatura paciente / ou representante legal    data 
 
 
 
______________________________________  _______________ 
Assinatura da testemunha (quando cabível)    data 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 
Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal (quando cabível) 
para a participação neste estudo. 

 
 
 

____________________________________   _______________ 
Assinatura do responsável pelo estudo     data 
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ANEXO B 

 

CARTÃO-DIÁRIO DA PACIENTE
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CARTÃO-DIÁRIO DO PACIENTE  

 

  

Nº do Paciente: ________________  Iniciais do Paciente: ____________ 

 

Visita: ____________ 

 

Investigador: _____________________________________________________ 

 

Número de Telefone de Contato: _____________________________________ 

 

Data da Próxima Visita: _____________________________________________ 

 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA DE LEVAR ESTE CARTÃO PARA A PRÓXIMA VISITA! 
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Medicação do estudo 

 1 2 3 4 5 6 7 

Data (dd/mm/aa) 
 
 

      

Aplicação de 5g (1 aplicador 
vaginal) do medicamento à noite 

       

 

Queixas Data Tomou algum medicamento? 
Se sim, qual? 

Quantidade ingerida Data 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

Assinatura do Paciente: _____________________________________________________ Data: _______________
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ANEXO C 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO D 

 

LISTA DE RANDOMIZAÇÃO 
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