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RESUMO 

Objetivou-se comparar os achados de infecções vaginais em gestantes obtidos por meio do 

fluxograma de corrimento vaginal com exames presentes na prática clínica. O estudo foi do 

tipo avaliativo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, desenvolvido no 

Centro de Parto Natural Lígia Barros Costa em Fortaleza - CE, com amostra composta por 

104 gestantes. Os dados foram coletados por meio de entrevista e exame ginecológico de 

Janeiro a Julho de 2011. Foi realizada análise estatística, utilizando frequência absoluta, 

média e Desvio Padrão. Realizou-se, também, testes de sensibilidade, especificidade, valores 

preditivos positivo e negativo, acurácia e as razões de verossimilhança positiva e negativa, em 

que se estabeleceu significância para valor de p<0,1. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, conforme protocolo nº 

298/10. As gestantes apresentaram média de idade de 23,7 anos, parceria fixa (78; 75%), 

média de 12,3 anos de estudo e renda familiar entre um e dois salários mínimos (59; 56,7%). 

A menarca ocorreu em média com 12,8 anos e a sexarca com 16 anos. Não apresentavam 

história pregressa de IST (90; 86,5%) e não realizavam exame citológico periodicamente (58; 

55,8%). Houve predomínio de mulheres multíparas (58; 55,8%), com uma média de 20,24 

semanas gestacionais. As queixas ginecológicas mais predominantes foram: corrimento 

vaginal (87; 83,7%), odor de secreção vaginal (45; 43,3%), dispareunia (36; 34,6%), prurido 

(27; 26%), disúria (12; 11,5%), sinusorragia (6; 5,8%) e febre (4; 3,9%). Encontrou-se uma 

prevalência de 13,5% de positividade para pelo menos uma das três infecções vaginais 

investigadas de acordo com o exame a fresco. Observou-se predominantemente o pH de valor 

5 (50; 48,1%) e o teste de aminas negativo (66; 63,5%). O fluxograma não se mostrou eficaz 

na identificação de candidíase, apresentando uma baixa sensibilidade (0,0%) e Valor Preditivo 

Positivo (0,0%), uma alta especificidade (97,9%), Valor Preditivo Negativo (90,2%) e 

acurácia (88,5%), além de Razão de Verossimilhança Positiva nula e Razão de 

Verossimilhança Negativa igual a 1. Para tricomoníase, apresentou baixa sensibilidade (50%), 

especificidade (46%), Valor Preditivo Positivo (3,6%) e acurácia (46,2%), um alto Valor 

Preditivo Negativo (95,8%), Razão de Verossimilhança Positiva igual a 0,9 e Razão de 

Verossimilhança Negativa de 1,08. Para vaginose bacteriana, mostrou-se satisfatório, com 

uma alta sensibilidade (100%), Valor Preditivo Negativo (100%) e acurácia (74%), uma baixa 

sensibilidade (64%) e Valor Preditivo Positivo (51,8%), além de Razão de Verossimilhança 

Positiva igual a 2,7 e Razão de Verossimilhança Negativa nula. Conclui-se que o emprego da 

abordagem sindrômica das infecções vaginais em gestantes precisa ser reavaliada, visto que o 

fluxograma não foi eficaz em identificar infecções como candidíase e tricomoníase. Os 

esforços para o desenvolvimento de testes simples e mais acessíveis devem ser contínuos. 

Entretanto, devem-se empregar técnicas mais avançadas, como o exame a fresco, na prática 

clínica, com intuito de aprimorar as práticas em saúde sexual e reprodutiva, evitando a 

disseminação de infecções, reduzindo tratamentos desnecessários e melhorando a qualidade 

de vida das gestantes.   

 

DESCRITORES: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Vulvovaginite, Gestantes, 

Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

The aim was to compare the findings of vaginal infections in pregnant women obtained from 

the vaginal discharge flowchart with tests present in the clinical practice. This was an 

evaluation study, with a transversal delineation and quantitative boarding, developed in the 

Center of Natural Birth Lígia Barros Costa in Fortaleza – CE, with a sample of 104 pregnant 

women. The data was collected through interviews and gynecological examination from 

January to July of 2011. Statistical analysis was carried through, using absolute and average 

frequency and Standard Deviation. It was also conducted tests of sensitivity, specificity, 

predictive positive and negative values, accuracy and reasons of positive and negative 

probability, where it was established a significance value of p< 0,1. The research project was 

approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of the Ceará, under the 

protocol nº 298/10. The pregnant women presented an average age of 23,7 years, fixed 

partnership (78; 75%), average of 12,3 years of study and family income between one and two 

minimum wages (59; 56,7%). The menarche occurred with an average age of 12,8 years and 

the first sexual intercourse with 16 years. They did not present history of STDs (90; 86.5%) 

and did not take cytological examinations regularly (58; 55,8%). The majority of the women 

are multiparous (58; 55.8%), with an average of 20,24 weeks of gestation. The predominant 

gynecological complaints were: vaginal discharge (87; 83.7%), vaginal secretion odor (45; 

43.3%), dyspareunia (36; 34.6%), itch (27; 26%), dysuria (12; 11.5%), sinusorragia (6; 5.8%) 

and fever (4; 3,9%). It was observed a prevalence of 13,5% of positivity for at least one of 

three vaginal infections investigated according to the fresh examination. It was observed 

predominantly a pH value of 5 (50; 48.1%) and whiff test negative (66; 63,5%). The 

flowchart did not reveal efficient in the identification of candidiasis, presenting a low 

sensitivity (0.0%) and positive predictive value (0.0%), a high specificity (97.9%), negative 

predictive value (90.2%) and accuracy (88.5%), as well as null positive likelihood ratio and 

negative likelihood ratio equal to 1. For trichomoniasis, it presented low sensitivity (50%), 

specificity (46%), positive predictive value (3.6%) and accuracy (46.2%), a high negative 

predictive value (95.8%), positive likelihood ratio equal to 0,9 and negativo likelihood ratio 

1,08. For bacterial vaginosis, it revealed satisfactory, with a high sensitivity (100%), negative 

predictive value (100%) and accuracy (74%), a low sensitivity (64%) and positive predictive 

value (51.8%), as well as positive likelihood ratio equal to 2,7 and null negative likelihood 

ratio. In conclusion, the use of a syndromic boarding for vaginal infections in pregnant 

women needs to be reevaluated, since the flowchart was not efficient in identifying infections 

such as candidiasis and trichomoniasis. The efforts for the development of simple and 

accessible tests must be continuous. However, more advance and techniques, like the fresh 

examination, in the practical clinic, aiming to contribute to the improvement of the sexual 

health and reproductive practices, preventing the dissemination of infections, reducing 

unnecessary treatments and improving the quality of life of these women. 

 

Key words: Sexually Transmitted Diseases, Vulvovaginitis, Pregnant Women, Nursing 
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RESUMEN  

 

Este estudio tuvo como objetivo hacer la comparación entre los resultados de infecciones 

vaginales en mujeres embarazadas alcanzados por un diagrama de flujo sobre flujos vaginales 

con pruebas en la práctica clínica. El estudio fue de tipo evaluativo, con la sección transversal 

con un enfoque cuantitativo, desarrollado en el Centro de Parto Natural Ligia Barros Costa en 

Fortaleza – CE, con la muestra de 104 mujeres embarazadas. Los datos fueron recolectados a 

través de entrevista y el examen pélvico, de enero a julio de 2011. El análisis estadístico se 

realizó mediante frecuencias absolutas, media y desviación estándar. Se llevó a cabo, también, 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, la precisión y cocientes de 

probabilidad positivos y negativos, que estableció valor de significación de p<0,1. El proyecto 

de investigación fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Federal de Ceará, de acuerdo con el protocolo N º 298/10. Las mujeres embarazadas están con 

una edad media de 23,7 años, estable, con pareja estable (78, 75%), promedio 12,3 años de 

educación y el sueldo de la familia es de uno a dos salarios mínimos (59, 56,7%). La 

menarquia se produjo un promedio de 12,8 años y la primera relación sexual a los 16 años. 

Ellas no tenían antecedentes de enfermedades de transmisión sexual (90, 86,5%) y las pruebas 

de Papanicolaou no fueron regulares (58, 55,8%). Mujeres multíparas fueron predominantes 

(58, 55,8%), con un promedio de 20,24 semanas de gestación. Las quejas ginecológicas más 

frecuentes fueron flujo vaginal (87, 83,7%), olor vaginal (45, 43,3%), dolor durante las 

relaciones sexuales (36, 34,6%), prurito (27, 26%), disuria (12, 11,5%), sinusorragia (6, 5,8%) 

y fiebre (4, 3,9%). Se encontró una prevalencia de 13,5% de positividad por lo menos para 

una de las tres infecciones vaginales investigadas de acuerdo con el examen a fresco. Se 

observó sobre todo el valor de pH=5 (50, 48,1%) y la prueba de amina negativa (66, 63,5%). 

El diagrama de flujo no fue eficaz en la identificación de la candidiasis, con una sensibilidad 

baja (0,0%) y valor predictivo positivo (0,0%), una alta especificidad (97,9%), valor 

predictivo negativo (90,2%) y exactitud (88,5%), y razón de probabilidad positiva nula y una 

razón de probabilidad negativa de 1. Para la tricomoniasis, mostró una baja sensibilidad 

(50%), especificidad (46%), valor predictivo positivo (3,6%) y precisión (46,2%), un alto 

valor predictivo negativo (95,8%), razón de probabilidad positiva de 0.9 y razón de 

probabilidad negativa de 1,08. Para la vaginosis bacteriana, fue satisfactoria, con una alta 

sensibilidad (100%), valor predictivo negativo (100%) y la precisión (74%), una baja 

sensibilidad (64%) y valor predictivo positivo (51,8%), y la igualdad de razón de probabilidad 

positiva de 2,7 y razón de probabilidad negativa nula. Se concluye que el uso del enfoque 

sindrómico de las infecciones vaginales en la mujer embarazada necesita ser revisada, ya que 

el diagrama de flujo no fue eficaz en la identificación de infecciones como la candidiasis y 

tricomoniasis. Los esfuerzos para desarrollar pruebas simples y accesibles deben ser 

continuos. Sin embargo, tenemos que utilizar técnicas más avanzadas, como el examen a 

fresco, en la práctica clínica, con el objetivo de mejorar las prácticas en salud sexual y 

reproductiva, prevención de la propagación de la infección, reducir tratamientos innecesarios 

y mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas. 

 

Descriptores: Enfermedades de transmisión sexual, Vulvovaginitis , Mujeres Embarazadas, 

Enfermería 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

As infecções do trato reprodutivo, incluindo as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), representam um problema de grande magnitude para a saúde pública 

mundial, tendo maior agravo nos países em desenvolvimento devido à precariedade dos 

serviços de saúde destinados à prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças (RASSJÖ 

et al., 2006).  

Em todo o mundo, as IST são a segunda causa de maior procura por atendimento 

nos serviços de saúde, atrás apenas do trauma. A sua prevalência varia em cada país de acordo 

com as características da população (HAY; UGWUMADU, 2009). 

No Brasil, a determinação da incidência das IST torna-se difícil devido à escassez 

de dados epidemiológicos, à subnotificação e à inconsistência das notificações condizentes 

com a realidade, impossibilitando uma avaliação epidemiológica mais acurada (ROCHA et 

al., 2008; CODES et al., 2006). 

Estima-se que ocorram, anualmente, 340 milhões de novos casos de IST 

consideradas curáveis (sífilis, gonorréia, tricomoníase e clamídia) no mundo (BROUTET; 

EDOUARD, 2007). No Brasil, esta ocorrência varia em torno de 12 milhões de casos novos 

por ano. Ao incluir o grupo de IST de etiologia viral, como herpes, infecção pelo 

Papilomavírus Humano (HPV), hepatite B e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), essa estimativa se elevaria e retrataria apenas uma pequena parcela da 

população (BRASIL, 2008). 

Outras afecções, não consideradas IST, que causam desequilíbrio da flora vaginal 

normal são preocupantes devido à alta incidência e a sintomatologia das mesmas. Dentre elas, 

pode-se citar a vaginose bacteriana, cujo principal agente etiológico, a Gardnerella vaginalis, 

pode causar redução ou ausência de Lactobacillus acidófilos, tendo como principais sintomas 

o corrimento tipicamente leitoso, bolhoso e com odor fétido vaginal e a Candida albicans, 

responsável por infecções em vulva e vagina, causando nas mulheres prurido intenso e 

corrimento branco, grumoso e inodoro (OTA, 2008).  

Essas infecções podem afetar substancialmente a vida sexual e reprodutiva da 

população, principalmente a sexualidade das mulheres, que são mais suscetíveis à sua 

aquisição, causando significativa morbidez futura, em relação aos seus efeitos sobre a saúde 

reprodutiva e saúde dos conceptos (NAUD et al., 2006). 

Durante muitos anos houve uma reduzida atenção às IST devido à antiga premissa 

de que somente os marginalizados da população, com base no comportamento sexual, raça, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%A5ssj%C3%B6%20EB%22%5BAuthor%5D
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status social e profissão, estavam em risco de contraí-las. Entretanto, devido à epidemia 

mundial ocasionada pelo HIV e à vulnerabilidade proporcionada pela mudança no perfil de 

pessoas acometidas, as IST trouxeram uma maior visibilidade à questão da sexualidade, 

exigindo um novo posicionamento por parte da sociedade e do poder público, incentivando o 

atendimento aos grupos de risco e à população em geral (PERSICO; FIGUEIREDO, 2008). 

Neste contexto, a prevenção das infecções vaginais deve ser realizada em todas as 

fases do ciclo de vida, destacando-se períodos importantes como o ciclo gravídico-puerperal, 

quando a vida sexual se mantém ativa e deve receber atenção diferenciada.  

Quando associada à gravidez, a exposição às doenças infectocontagiosas constitui 

um problema de maior proporção, pela gravidade para a saúde materno-infantil, requerendo 

atenção especial no período pré-natal, com a finalidade de prevenir a transmissão vertical 

(BRASIL, 2006a). 

Vale salientar que, na gestação, algumas alterações no trato genital inferior, 

próprias deste período, como hipertrofia das paredes vaginais, aumento do fluxo sanguíneo e 

da temperatura, apesar de terem função protetora sobre o útero, gravidez e feto, podem 

predispor à aquisição de infecções vaginais (TEDESCO; BRITO; RODRIGUES, 2006; 

FREITAS, 2008a). 

A identificação precoce dessas infecções em gestantes é considerada um desafio à 

saúde pública, pois as mesmas são relativamente frequentes e o risco de transmissão materno 

fetal (vertical) é alto, podendo ocorrer durante a gestação, no momento do parto ou durante o 

aleitamento materno (FIGUEIRO FILHO et al., 2007). 

Estudo realizado com 289 gestantes em São Paulo, com intuito de identificar a 

prevalência das alterações de flora vaginal, evidenciou um índice elevado de gestantes que 

apresentaram flora vaginal alterada (49,5%), sendo as mais frequentes: vaginose bacteriana 

(20,7%), candidíase vaginal (11,8%), flora intermediária (11,1%) e Trichomonas vaginalis 

(0,4%) (GONDO et al., 2010).  

Estudo semelhante realizado com 2.523 gestantes no município de Rio Grande - 

RS destacou o alto índice de corrimento vaginal nessa população, estando este presente em 

40% das mulheres, das quais 72% referiram corrimento em gestação anterior, 42% não 

realizaram exame citopatológico durante a gestação atual e 50% haviam iniciado pré-natal no 

terceiro trimestre da gravidez (CESAR et al., 2009).  

As gestantes são desproporcionalmente afetadas pelos efeitos adversos das IST 

que, quando não diagnosticadas precocemente e tratadas de forma correta, podem evoluir para 

trabalho de parto prematuro, infecção viral de neonatos nascidos por via vaginal, infecção 
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pélvica, gravidez ectópica, aborto, morte neonatal e infertilidade (SILVA; VARGENS, 2009; 

TROLLOPE-KUMAR; GUYATT, 2006).  

Apesar de grave, no Brasil, são raros os serviços de saúde que se dispõem a 

realizar sistematicamente a pesquisa das bactérias causadoras dessas afecções durante uma 

consulta ginecológica e/ ou no pré-natal, dificultando o seu rastreamento precoce e tratamento 

adequado (JALIL et al., 2008). 

Todavia, a realização de exames que detectem essas doenças deve ser periódica, 

pois se sabe que as infecções vaginais podem permanecer assintomáticas durante muito tempo 

até que seus danos sejam irreversíveis às mulheres. Além disso, mesmo quando ocorrem 

sintomas, estes podem ser inespecíficos, não despertando suspeitas, o que dificulta a 

identificação das pessoas portadoras (BROUTET; EDOUARD, 2007; CODES et al., 2006).  

Diante do contexto de alta prevalência de infecções ginecológicas durante período 

gestacional e da gravidade das intercorrências que elas podem causar, faz-se necessário o 

delineamento epidemiológico de gestantes durante a consulta ginecológica, como forma de 

identificação dos fatores de risco que tornam as gestantes mais vulneráveis.  

Essa identificação é relevante devido aos atuais índices de HIV/aids, pois se sabe 

que as infecções vaginais são fatores predisponentes à aquisição do HIV devido à remoção da 

proteção mecânica das mucosas que revestem a vagina e a ectocérvice, tornando o mulher 

mais vulnerável durante a relação sexual com parceiro infectado, aumentando em pelo menos 

dez vezes a chance de contaminação por este vírus (LADIK; DONCEL, 2010; 

DAMASCENO et al., 2009).  

Além disso, a identificação e modificação dos fatores de risco, assim como o 

rastreamento precoce das IST, representará a redução do impacto financeiro de despesas com 

agravos à saúde da população, particularmente em mulheres e crianças (JALIL et al., 2008). 

Para a identificação dessas infecções, alguns exames importantes podem ser 

realizados. Dentre eles, pode-se citar o exame de Papanicolaou, que é o mais disseminado na 

prática ginecológica, sendo utilizado como método de triagem por ser um exame rápido e 

relativamente de baixo custo (PIAS; VARGAS, 2009; SILVA et al., 2008). 

A realização deste exame representa uma das atribuições do enfermeiro, o qual 

deve ser realizado oportunamente nas consultas de planejamento familiar, pré-natal, 

ginecológica e outras (JORGE et al., 2011). 

O exame de Papanicolaou foi instituído para a identificação de alterações 

inflamatórias e lesões neoplásicas em colo uterino. Entretanto, tem funcionado como uma 
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importante ferramenta na identificação de alterações na flora vaginal, ainda que não seja o seu 

objetivo principal (ALMEIDA et al., 2010; ROCHA et al., 2008).  

 O exame citológico apresenta elevadas variações em sua sensibilidade, 

especificidade, representando uma limitação no diagnóstico das IST (TAVARES et al., 2007). 

Entretanto, ele se torna importante à medida que corresponde a um dos principais motivos de 

busca das mulheres pelos serviços de saúde, tornando possível a realização posterior de 

exames mais específicos e complementares como forma de atingir um diagnóstico mais 

preciso. 

 Dentre os testes mais indicados para a identificação de infecções vaginais pode-se 

citar o teste das aminas, exames a fresco e corado pelo Gram e pH vaginal, eficazes no 

diagnóstico de algumas infecções, como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, vaginose bacteriana e Cândida albicans, dentre outros (GIRALDO et 

al., 2007).  

 Esses testes são realizados durante o exame ginecológico através da coleta de uma 

amostra do conteúdo vaginal para aplicação de uma a duas gotas de hidróxido de potássio 

(KOH) a 10%, no teste das aminas ou para a busca de “células alvo” nos exames a fresco ou 

corado pelo Gram através de um microscópio, sendo considerados o padrão-ouro no 

diagnóstico de infecções ginecológicas (HOLLIER; WORKOWSKI, 2008).  

Entretanto, estes exames, principalmente nos países em desenvolvimento, estão 

indisponíveis na prática diária. Devido a isso, em 1991, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) introduziu uma nova opção para o tratamento dos portadores dessas infecções, 

denominada de Abordagem Sindrômica (AbS) (NADAL; CARVALHO, 2004).  

Essa abordagem deve ser realizada por meio da avaliação de sinais e sintomas 

clínicos, com o auxílio de fluxogramas pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS), para 

instituir tratamentos antimicrobianos, também indicados para gestantes, sem necessitar dos 

resultados de exames confirmatórios, que podem ser escassos e demorados.  

Realiza-se essa abordagem, principalmente, em países em desenvolvimento, 

devido à indisponibilidade de laboratórios e equipamentos para exames, à reduzida 

privacidade para a realização de investigação das IST, além da precariedade no qual as 

pessoas vivem, não dispondo de verba para o pagamento dos testes em serviços particulares 

(RASSJÖ et al., 2006).  

Diante disso, a AbS visa a atenção integral à saúde com intuito de fornecer um 

atendimento organizado, de forma que não se perca a oportunidade de identificação, 

tratamento e aconselhamento dos portadores de infecções. As vantagens da utilização desses 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%A5ssj%C3%B6%20EB%22%5BAuthor%5D
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fluxogramas estão de acordo com esses princípios, pois incluem agilidade no atendimento, 

tratamento imediato, diminuindo os casos de automedicação e relação custo-benefício positiva 

por não adotar exames laboratoriais caros, interrompendo de imediato a cadeia de transmissão 

(CORDEIRO, 2008).  

Por outro lado, a principal desvantagem é o custo devido ao hiperdiagnóstico e 

hipertratamento, estando sujeitos a gastos com medicamentos desnecessários para pacientes 

com apenas uma ou nenhuma infecção, risco de efeitos colaterais e alteração da flora vaginal. 

Dessa forma, deve-se redobrar o cuidado no período gestacional em relação à indicação de 

tratamento quando necessário (MENEZES, 2003). 

A promoção da saúde na gestação através da identificação dos fatores de risco os 

quais estão inseridas e da prevalência de infecções vaginais associado a um tratamento rápido 

e eficaz deve ser uma atividade prioritária do enfermeiro durante a assistência pré-natal, para 

que a gestante tenha condições de melhorar sua saúde e qualidade de vida.  

O ato diagnóstico em enfermagem tem como foco as respostas humanas às 

enfermidades. Dessa forma, a validade das associações entre as manifestações apresentadas 

pelos doentes e a identificação da infecção é um ponto fundamental da prática do enfermeiro, 

que deve buscar resultados que indiquem a validade da tomada de decisões, por meio da 

prática baseada em evidência, contribuindo para avaliação da acurácia dos diagnósticos e 

tratamentos estabelecidos (CRUZ; PIMENTA, 2005). 

Diante disso e da gravidade das infecções vaginais durante a gestação torna-se 

relevante avaliar o fluxograma de corrimento vaginal, em uma população específica, com 

intuito de fornecer evidências científicas para o embasamento de sua utilização na prática 

clínica no pré-natal, importante área de atuação do enfermeiro e de fornecer informações para 

estudos posteriores que objetivem desenvolver técnicas acuradas para identificação das IST. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Comparar os achados de infecções vaginais em gestantes obtidos por meio do fluxograma 

de corrimento vaginal com exames presentes na prática clínica. 

 

 

2.2 Específicos  

 

 Identificar os dados clínicos e epidemiológicos das gestantes submetidas à consulta de 

enfermagem ginecológica; 

 Determinar a prevalência de alterações de flora vaginal em gestantes e correlação entre a 

anamnese a observação especular; 

 Observar a concordância entre os achados de infecções vaginais obtidos por meio do 

fluxograma de corrimento vaginal com o exame citológico e exame a fresco. 
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3 REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA 

 

3.1 Políticas de atenção à saúde da mulher 

 

Desde os primórdios da humanidade, a visão patriarcal da sociedade brasileira, e 

talvez do mundo, enquadrava as mulheres apenas como seres essenciais para gerar filhos. Esta 

concepção estava presente, inclusive, nas políticas públicas criadas para atenção à saúde da 

mulher, no início do século XX, que limitava as demandas de saúde à gravidez e ao parto.  

 Isto se comprova pela existência de programas como o Programa de Prevenção 

de Gravidez de Alto Risco (PPGAR) de 1977 e o Programa Nacional de Serviços Básicos de 

Saúde (PREVSAÚDE) de 1980, que além de não satisfazerem as necessidades básicas da 

população feminina, não passaram de meras idealizações (PITANGUY, 1999). 

Em 1984, por meio do Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher 

(PAISM), foram incluídas as primeiras ações de assistência em ginecologia, prevenção e 

tratamento de IST, além de ações de planejamento familiar, câncer do colo de útero e mama, 

dentre outros (BRASIL, 2004). Verifica-se que, embora este programa tenha mostrado uma 

visão abrangente da saúde da mulher, o ciclo gravídico-puerperal continuou se apresentando 

como principal ponto de necessidade de atenção à saúde. 

Por volta do ano de 1999, desenvolveu-se o Programa Viva Mulher - Programa 

Nacional de Combate ao Câncer do Colo do Útero (PNCC), que foi estruturado em cinco 

etapas: recrutamento da população, coleta do material para o exame citopatológico, 

processamento desse material no laboratório, tratamento dos casos diagnosticados e avaliação, 

tendo como população-alvo a mulher que tivesse vida sexual ativa e que desejasse realizar o 

exame preventivo (SANTOS; GICO, 2005). 

No ano 2000 a visão das políticas retornou ao ciclo gravídico-puerperal, com o 

lançamento do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), de acordo 

com a Portaria n° 569/GM, visando à diminuição das taxas de mortalidade materna, perinatal 

e neonatal no país, o qual determinava atividades mínimas a serem realizadas durante o 

acompanhamento pré-natal (BRASIL, 2000). 

Ressalta-se que esses programas não conseguiram alcançar os objetivos de forma 

satisfatória e, apesar das muitas lacunas existentes na Lei brasileira que regulamentava o 

cuidado à saúde da mulher, passaram-se mais de vinte anos desde o PAISM (1983) até o 

estabelecimento da atual política vigente, a Política Nacional de Atenção a Saúde da Mulher – 

PNAISM, criada em 2004 (FREITAS, 2008a). 
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Este programa tinha dentre os seus diversos objetivos o de implementar ações de 

saúde com intuito de ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, bem como reduzir a 

mortalidade feminina por câncer e outras doenças preveníveis, apresentando como meta um 

aumento de 30% na realização dos exames preventivos e de 45% nas reconstruções mamárias, 

além de garantir os direitos humanos das mulheres (BRASIL, 2004). 

O mesmo buscava ampliar e qualificar a atenção às portadoras de HIV/ IST, 

implementar assistência de planejamento familiar para adultos e adolescentes, à mulheres 

vítimas de violência doméstica e na saúde mental, dentre outros. Além disso, empenhava-se 

em atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardando os pontos específicos de cada 

faixa etária da mulher e dos distintos grupos, como as mulheres indígenas, negras, em 

situação de prisão, residentes em áreas urbanas e rurais, com deficiência, dentre outras 

(BRASIL, 2004). 

Apesar da criação de tantas estratégias, historicamente, os serviços de saúde eram 

desarticulados. Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Programa de 

Saúde da Família (PSF), em 1994, os princípios organizativos foram definidos com o objetivo 

de alcançar a integralidade no atendimento, promovendo um cuidado holístico (REIS; 

ANDRADE, 2008).  

A consulta de enfermagem apresenta-se com um instrumento de suma importância 

para o desenvolvimento dessa integralidade no PSF, abrangendo o atendimento de diversas 

faixas etárias. Na assistência ao ciclo gravídico-puerperal, esta consulta tem como finalidade 

garantir a extensão da cobertura e melhoria da qualidade pré-natal, principalmente por meio 

da introdução das ações preventivas e de promoção à saúde das gestantes (RIOS; VIEIRA, 

2007). 

Cunha et al. (2009) trazem a importância do exame físico na avaliação gestacional 

satisfatória. Acrescentam, ainda, a necessidade de se realizar o exame ginecológico como 

rotina na consulta pré-natal, pois esse exame costuma ser realizado separadamente do exame 

físico obstétrico, sendo agendado para dias diferentes. Esta rotina dificulta a realização do 

mesmo, pois sabe-se que a oferta e o uso de serviços de saúde não dependem de sua simples 

existência, mas das facilidades ou dificuldades de seu acesso (CARVACHO et al., 2008). 

Durante o pré-natal, deve-se dispensar atenção à prevenção das infecções 

vaginais. Essa assistência deve ser realizada principalmente por profissionais atuantes nas 

Unidades Básicas de Saúde, que representam a porta de entrada dos serviços de saúde e pelos 

serviços de referência regionalizados, exercendo um papel fundamental no tratamento 

adequado e seguimento clínico (CORDEIRO, 2008). 
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Nesse sentido, o enfermeiro destaca-se como um dos profissionais mais atuantes 

nessa área. Segundo a Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, são atividades privativas 

do enfermeiro a consulta de enfermagem, prescrição de cuidados de enfermagem, prescrição 

de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, condução do pré-natal de 

baixo risco, solicitação de exames de rotina, realização da coleta de exame citopatológico, 

dentre outras atribuições (RIOS; VIEIRA, 2007). 

Observa-se que as políticas públicas e a Lei de exercício profissional do 

enfermeiro favorecem a prevenção e detecção de IST. Contudo, deve ser considerado que a 

realidade de muitas unidades básicas de saúde não favorece a realização dos exames que 

possam detectá-las por falta de recursos humanos, físicos e financeiros (LIMA, 2009).  

Diante disso, o enfermeiro deve atuar de forma a buscar melhorias ao 

atendimento, além de utilizar os recursos disponíveis nos serviços de saúde, tentando buscar 

progressos para o atendimento holístico das gestantes, além de capacitar-se para obter a 

competência técnica para a realização do exame ginecológico e para o reconhecimento das 

infecções no período gestacional. 

 

 

3.2 Contexto epidemiológico das IST na gestação 

 

  

 As IST provocam inúmeras síndromes patológicas que afetam a saúde sexual e 

reprodutiva da população, sendo as mulheres susceptíveis a aquisição e desenvolvimento de 

complicações com mais frequência que os homens. O equilíbrio do ecossistema vaginal é 

mantido por complexas interações entre a flora vaginal dita normal, mantido pelos 

lactobacilos, com os produtos do metabolismo microbiano, estado hormonal e a resposta 

imune do hospedeiro (GIRALDO et al., 2007). 

 Durante a gestação, as infecções do trato genital inferior podem ter efeitos 

gravemente debilitantes devido a uma alteração imunológica típica desse período, acarretando 

riscos para a gestante e para o concepto (FREITAS et al., 2006a).   

 Segundo Silva Filho (2004), essa alteração pode ser explicada pela intensa ação 

estrogênica que induz a exacerbação da flora lactobacilar, causando um aumento da 

descamação epitelial da vagina, deixando-as mais vulneráveis a aquisição de infecções 

vaginais. 
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 Segundo Luppi et al., (2011), idade inferior a 20 anos, antecedente de corrimento 

vaginal, multiplicidade de parceiros, não utilização de preservativo nas relações sexuais, 

utilização de álcool e drogas são fatores que aumentam a incidência de infecções vaginais. 

Algumas características podem ser predisponentes à aquisição de infecções 

vaginais durante a gestação. Estudo realizado em Fortaleza e Aracati com 1019 gestantes, 

objetivando estimar a frequência e os fatores de risco associados às IST nos dois municípios, 

observou que em Fortaleza os principais fatores foram: ser solteira/viúva ou divorciada; não 

possuir renda pessoal e ter tido mais de dois parceiros nos últimos 12 meses. Em Aracati, os 

fatores em destaque foram: analfabetismo, início precoce da vida sexual e ter tido três ou mais 

parceiros na vida (MARTINS et al., 2004). 

Em relação à frequência, estudo realizado durante a consulta pré-natal de 703 

gestantes africanas com idade média gestacional de 30 semanas, observou uma alta 

prevalência das principais IST, tendo sido diagnosticado Trichomonas vaginalis e/ ou 

vaginose bacteriana em 359 (51%) mulheres, Clamídia e/ ou Gonorreia em 67 (10%) e 

Cândida albicans em 416 (59%) (ROMOREN et al., 2007). 

Semelhante estudo realizado com 3.303 gestantes em Centros de Saúde de seis 

capitais brasileiras, inclusive na cidade de Fortaleza, mostrou que as prevalências da infecção 

por clamídia foram de 9,4% e pelo gonococo foram de 1,5%, sendo que, das 273 gestantes 

com infecção por clamídia, foi detectada infecção associada com gonococo em 27 delas 

(10%) (JALIL et al., 2008).   

Observando os resultados destes estudos, constata-se a permanência de uma alta 

prevalência dessas infecções que geram consequências econômicas, sociais e de saúde para a 

população, além de um risco gestacional elevado nessas mulheres. 

Na rotina pré-natal, as gestantes devem ser investigadas quanto à presença de 

anormalidades genitais, como a identificação de vulvovaginites. É consenso na literatura que 

uma das principais características de pacientes com vulvovaginites é o desequilíbrio da flora 

vaginal, tendo como principais agentes etiológicos o Trichomonas Vaginalis, a Gardnerella 

vaginalis e a Candida albicans (FREITAS et al., 2006a).  

O Trichomonas Vaginalis é um protozoário com corpo celular piliforme, dotado 

de flagelos que lhe confere grande mobilidade. Tem como reservatório a cérvice uterina, a 

vagina e a uretra, causando a tricomoníase, sendo sexual a sua principal forma de transmissão 

(OMS, 2005).  

Embora a maioria das mulheres não apresente sinais e sintomas, durante a 

gravidez eles podem ser exacerbados, sendo observado um aumento do fluxo vaginal, que se 
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torna copioso, com coloração amarelo-esverdeado e bolhoso. Além disso, podem ser referido 

prurido vulvar intenso, hiperemia, edema vaginal e vulvar e disúria (FREITAS et al., 2006b).  

Dados da OMS citam que ocorrem a cada ano mais de 170 milhões de novos 

casos de tricomoníase e o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde 

(PNDST/AIDS), estima uma incidência de 10,1% entre os dois sexos (8,2% em mulheres e 

1,9% em homens), com mais 4,3 milhões de casos novos por ano no Brasil (MIRANDA; 

MOHERDAUI; RAMOS, 2005). 

Em um importante estudo envolvendo 1344 mulheres em Santa Maria, identificou 

uma prevalência de Trichomonas Vaginalis em 5,92%, dentre estas, 63,64% apresentaram 

associações com outros patógenos, sendo identificada flora vaginal mista (BONFANTI; 

GONÇALVEZ, 2010). 

Em um estudo prospectivo realizado em 216 gestantes, analisando-se o conteúdo 

vaginal por microscopia a fresco e citologia corada pela técnica de Papanicolaou, o 

diagnóstico de tricomoníase foi observado em ambos os métodos (3,7% e 2,7%), traduzindo a 

importante prevalência desse parasita (SILVA FILHO, 2004). 

Gestantes acometidas por esse protozoário podem desenvolver complicações 

como ruptura prematura de membrana, parto prematuro, baixo peso ao nascer, endometrite 

pós-parto, feto natimorto e morte neonatal. Além disso, no momento do parto, o epitélio 

escamoso da vagina da recém-nascida sofre alteração por meio do estrógeno materno, o que 

permite a colonização do parasito, contaminando verticalmente aproximadamente 5% das 

neonatas (MACIEL; TASCA; DE CARLI, 2004). 

Tem sido postulado que a presença de tricomonas cria um ambiente anaeróbico 

que favorece a bacteriose vaginal. Em um estudo retrospectivo de 400 citologias coradas pelo 

Papanicolaou, observou-se que a incidência de bacteriose era maior no grupo com citologia 

positiva para Trichomonas Vaginalis (46,5%) em comparação ao grupo sem a tricomoníase 

(24,5%) (HELLER; MASLYAK; SKUMICK, 2006).  

Na vaginose bacteriana, ou bacteriose, não há um único agente infeccioso 

causador, há uma mudança na composição da flora vaginal normal devido à proliferação de 

bactérias anaeróbicas já existentes na flora, principalmente a Gardnerella vaginalis, e uma 

redução na concentração de Lactobacillus, responsáveis pela proteção vaginal por meio da 

acidificação do pH (BANKOWSKI, 2006). 

Essa bactéria gram-negativa pode desenvolver assintomaticamente ou levar a uma 

intensa sintomatologia, tendo como principal característica o aumento do fluxo vaginal com 

odor ativo desagradável, podendo evidenciar durante o exame vaginal uma secreção 
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amarelada ou acinzentada aderida à parede vaginal com bolhas esparsas em sua superfície 

(FREITAS et al., 2006b). 

Sua prevalência pode oscilar entre 4 e 64%, dependendo da interferência de 

fatores demográficos. Em mulheres assintomáticas, este número varia de 12 a 25%, com 

porcentagens similares em gestantes (GUASCHINO et al., 2006). 

Alguns fatores são predisponentes ao desenvolvimento e a recorrência da 

vaginose bacteriana, como: a gestação, utilização de dispositivo intrauterino, uso de 

espermicidas, antibióticos de largo espectro, hábitos de higiene, uso frequente de duchas 

vaginais, falta de uma resposta imune vaginal, além de outras condições que possam alterar o 

pH vaginal (GIRALDO et al., 2007). 

Na gestação, a presença desta infecção é de grande importância, pois está 

associada a risco maior de abortamento tardio, infecção da cavidade amniótica, rotura 

prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, prematuridade e recém-nascido de 

baixo peso (GUERRA et al., 2006). 

O mecanismo causador dessas complicações obstétricas ainda não está 

completamente elucidado pela literatura, entretanto, acredita-se que o acúmulo de bactérias 

causadoras da vaginose bacteriana produza endotoxinas que iniciam uma resposta 

inflamatória com produção de citocinas e prostaglandinas, podendo, estas bactérias, 

ascenderem às membranas corioamnióticas, decídua e líquido amniótico, desencadeando 

processos como a rotura prematura de membranas e o trabalho de parto prematuro (GONDO 

et al.,2010).   

Existem evidências que comprovam que o parto prematuro é mais frequente entre 

gestantes com alterações da microflora vaginal. Vários autores consideram a infecção 

responsável por 40% dos partos prematuros, ressaltando que a incidência desse parto é 

significativamente maior em pacientes portadoras de vaginose bacteriana, identificando que o 

rastreio dessa infecção deve ser um dos objetivos da assistência pré-natal (MIJOVIC et al., 

2008; YUDIN, 2005).  

O reconhecimento dessa infecção torna-se deficiente, pois parte das mulheres 

apresentam-se assintomáticas durante longos períodos e podem passar despercebidas uma vez 

que a triagem não é rotina em consultas ginecológicas no período pré-natal. Essa triagem, 

entretanto, aumentaria a possibilidade de identificar positividade para vaginose bacteriana, 

independente de serem sintomáticas ou não (ANDRADE; MARCOLINO, 2007). 

Camargo et al. (2005) realizaram um estudo que visava avaliar o impacto do 

tratamento para esta infecção durante consulta pré-natal em gestantes de baixo risco. Neste, 
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foram estudadas 785 gestantes que foram divididas em três grupos: 580 sem infecção, 134 

com infecção tratada e 71 com infecção não tratada durante a gestação. O parto prematuro 

ocorreu em 5,5% do grupo de mulheres sem vaginose bacteriana, 3,7% do grupo com 

vaginose tratada e 22,5% do grupo com infecção não tratada.  

Devido a isso, torna-se necessário um rastreamento sistemático no período pré-

natal, para que haja uma diminuição de agravos a gestantes assintomáticas e/ou sintomáticas 

não tratadas, já que a redução da prematuridade é uma das principais metas a serem 

alcançadas pelos profissionais de saúde que realizam essas consultas.  

Outro tipo importante de vaginite é candidíase vulvoganinal. Essa infecção é 

causada por leveduras do gênero Candida, sendo com mais frequência causada pela Candida 

albicans, em 85 a 90% dos casos, que é um fungo dimórfico, saprófito, apresentando-se sob 

formas de leveduras (blastoconídios), associados à colonização assintomática, ou em formas 

filamentosas (pseudo-hifas e hifas verdadeiras), observadas em processos patogênicos 

(ALVARES; SVIDZINSKI; CONSOLARO, 2007). 

Embora não haja consenso na literatura, muitos fatores podem predispor o 

aparecimento da candidíase, incluindo o uso recente de antibióticos, contraceptivos orais, a 

presença de diabetes, uso de roupas justas, absorventes, deficiências imunológicas específicas 

e a gravidez (ROSA; RUMEL, 2004). 

Em estudo realizado com 333 gestantes cubanas que buscava identificar a 

incidência de patógenos genitais nessa população, identificou-se que a candida foi o 

microorganismo mais prevalente, estando presente em 108 mulheres (32,4%) do estudo 

(VAZQUEZ NIEBLA et al., 2007).  

A gestação é um período favorável ao desenvolvimento da candidíase, devido, 

entre outros fatores, ao aumento do estrógeno circulante, o qual aumenta a quantidade de 

glicogênio nas paredes vaginais, ocasionando a quebra do equilíbrio natural da flora vaginal, 

levando a um aumento na concentração desse microorganismo em 10 a 100 vezes (FREITAS 

et al., 2006b).  

As principais manifestações clínicas ocasionadas pela cândida são: irritação, 

ardência, eritema e prurido vulvar, dispareunia e secreção vaginal abundante que pode 

apresentar aspecto de talco molhado aderido à parede vaginal. O odor costuma ser 

incaracterístico e as paredes vaginais podem apresentar-se hiperemiadas (FEUERSCHUETTE 

et al., 2010). 

Algumas mulheres, entretanto, podem ser assintomáticas, como constatou Duque 

et al. (2009) em estudo realizado com 300 gestantes colombianas, onde 164 apresentavam-se 
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assintomáticas e 42 (25,6%) apresentaram cultura positiva para Candida, o que torna 

importante identificar o estado da portadora assintomática, para que esta não adquira agravos 

no período gestacional. 

Estudo semelhante realizado com 110 gestantes encontrou uma prevalência de 

candidíase vaginal em 38%, em que 27% eram sintomáticos e 11% eram do grupo 

assintomático. Aumento da proporção de infecção foi observada, principalmente, em 

multíparas e mulheres diabéticas (PARVEEN et al., 2008) 

O sucesso no manuseio dessas infecções depende da acurada identificação dos 

aspectos clínicos na prática diária. Estes podem ser, eventualmente, discordantes dos relatados 

pela literatura em relação à visualização do corrimento vaginal que pode variar em relação à 

cor, intensidade, textura, odor, dentre outras características. Este fato relaciona-se a alterações 

de fatores fisiológicos e ambientais, tais como: atividade sexual recente, distúrbios hormonais, 

higiene íntima e infecções associadas, como cervicites (GOMES, 2003). 

Cervicite mucopurulenta ou endocervicite é caracterizada por uma inflamação da 

mucosa da cérvice uterina e possui como principais causadores a Chlamydia trachomatis (CT) 

e a Neisseria gonorrhoeae (NG). Embora essa infecção apresente-se assintomática em 70 – 

80% das mulheres, as portadoras dessa inflamação não tratadas podem vir a apresentar sérias 

complicações, como a Doença Inflamatória Pélvia (DIP) (OTA, 2008).  

Estima-se que existam cerca de quatro milhões de novas infecções por ano 

causadas por CT. Em algumas populações, podemos encontrar de 20 a 40% das mulheres, em 

geral, com achados positivos nos títulos de anticorpos para esta bactéria e de 4 a 30% em 

pacientes de clínicas de pré-natal (BANKOWSKI et al., 2006; FREITAS et al., 2006b). 

A CT é um bacilo gram-negativo intracelular obrigatório e possui tropismo para 

células epiteliais colunares. A identificação dessa bactéria em colos uterinos normais sugere 

que este é um microorganismo oportunista (FREITAS et al., 2006a).  

Inicialmente, a bactéria infecta a cérvice e a uretra, podendo apresentar secreções 

vaginais anormais e sensação de queimação ao urinar. Quando há disseminação até os tubos 

de falópio, algumas mulheres podem não apresentar nenhum sintoma, outras podem ter dores 

no abdômen inferior e na região sacra, além de náusea, febre, dor durante a relação sexual e 

sangramento entre os ciclos menstruais (BRASIL, 2007). 

Em estudo realizado pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, com 674 

gestantes, observou-se associação estatisticamente significativa entre gestantes com idade 

inferior a 20 anos, evidenciando que estas possuíam cinco vezes mais risco de adquirir 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parveen%20N%22%5BAuthor%5D
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infecção por CT e que ser primigestas aumentava o risco em quatro vezes de adquirir esta 

infecção (MACHADO FILHO et al., 2010). 

As sequelas mais significativas ocasionadas por essas bactérias são: doença 

inflamatória pélvica, gravidez ectópica, infertilidade, aborto, amniorrexe prematura e 

endometrite puerperal. Acrescido a isso, 30 a 50% dos recém-nascidos de mães com cervicite 

ocasionada por clamídia correm o risco de serem contaminados durante a passagem pelo canal 

de parto, adquirindo, na maioria das vezes, conjutivite, pneumonias e infecções nasofaríngeas 

(MARQUES; MENEZES, 2005; CARVALHO; ANGELI; KRAJDEN, 2004). 

A literatura evidencia casos recorrentes de co-infecção entre CT e NG, variando 

de 10 a 30% dos casos, sendo necessário o rastreamento e o tratamento dos dois patógenos 

conjuntamente (FREITAS et al., 2006a).  

A gonorreia, causada pela NG, é uma enfermidade infectocontagiosa de 

transmissão sexual, ainda que possa ocorrer contaminação indireta, e que não confere 

imunidade. Em geral, trata-se de infecção de uretra ou colo uterino, propagando-se para 

glândulas e órgãos vizinhos por via ascendente, sendo eventualmente a infecção local 

primitiva extragenital, produzindo quadros de conjuntivite, oftalmia, faringites e anoretite 

(BELDA JUNIOR; SIRATSU; PINTO, 2009). 

Em gestantes, esse diplococo poderá trazer algumas complicações, tais como: 

maior risco de prematuridade, ruptura prematura de membrana, perdas fetais, retardo de 

crescimento intra-uterino e febre puerperal. No recém-nascido, a principal manifestação 

clínica é a conjuntivite, podendo haver septicemia, artrite, abscessos de couro cabeludo, 

pneumonia, meningite, endocardite e estomatite (BRASIL, 2006b). 

A pesquisa por CT e NG nos serviços públicos de saúde é incipiente, sendo 

agravado pela falta de percepção dos provedores de saúde sobre as graves implicações das 

mesmas. Nos serviços privados, o rastreamento é ofertado apenas em casos sintomáticos ou 

quando o parceiro relata a presença de uma destas bactérias. O quadro é agravado pelo 

estigma e discriminação da população ainda existente em relação às IST, dificultando o 

diagnóstico e tratamento adequado (JALIL et al., 2008). 

Além disso, os profissionais devem estar atentos, pois a frequência, o diagnóstico 

e os fatores de risco associados às IST na mulher grávida podem ser similares aos das não 

grávidas, mas a conduta destas doenças, no ciclo gestacional, deve ser extremamente 

cuidadosa, já que, certas alterações fisiológicas tornam algumas infecções mais resistentes às 

terapias habituais, além de algumas drogas serem inapropriadas ao uso nessa população 

devido ao potencial teratogênico das mesmas (FREITAS et al., 2006b). 
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O atendimento pré-natal é uma excelente oportunidade para o manejo dessas IST. 

Observa-se, entretanto, que apesar dos avanços na atenção básica, muitas unidades de saúde 

têm restrita capacidade resolutiva para as IST, tanto em relação ao rastreamento quanto no 

tratamento.  

 

 

3.3 Assistência de Enfermagem na detecção de infecções vaginais 

 

 

Investigar microorganismos potencialmente danosos à saúde sexual e reprodutiva 

da mulher representa um desafio para os gestores da saúde, pois tornar esse rastreamento 

eficaz durante a gravidez implica em melhorar a qualidade da assistência pré-natal. 

Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento de uma infecção vaginal deve ser 

imediato e isso inclui diagnóstico e tratamento precoce. O agendamento de consultas para 

outro dia ou a espera por resultados diagnósticos, podem incorrer no desaparecimento dos 

sintomas, desestimulando a busca por tratamento posterior e auxiliando na evolução para 

formas crônicas graves (BRASIL, 2005). 

Na Atenção Básica, porta de entrada para o atendimento dos portadores de IST, 

realiza-se atividades de educação em saúde, na maioria das vezes por enfermeiros, voltadas 

para a prevenção das IST, além do manejo dos portadores dessas doenças e dos parceiros por 

meio da abordagem sindrômica (RODRIGUES et al., 2011). 

Essa abordagem propicia o rápido atendimento da população e basea-se em 

fluxogramas que norteiam condutas específicas para cada síndrome a partir dos sinais e 

sintomas apresentados. 

Essa forma de abordagem foi sugerida na segunda metade da década de 70 por 

profissionais de saúde que trabalhavam na África, onde havia uma elevada incidência de IST. 

Posteriormente, a OMS recomendou a utilização de protocolos específicos para cada país, 

auxiliando no tratamento adequado a todos os níveis dos serviços de saúde (NADAL; 

CARVALHO, 2004). 

No Brasil, os fluxogramas contêm informações básicas necessárias ao manejo dos 

pacientes. Essa abordagem se baseia na identificação de sinais e de sintomas verificados no 

momento da avaliação clínica, por meio do uso de fluxogramas de conduta. Para as IST 

sintomáticas mais comuns, este é o método mais rápido empregado para identificar um 
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agravo, e por meio do qual os indivíduos poderão ser tratados no momento da consulta 

(RODRIGUES et al., 2011). 

Associadas ao fluxograma são apresentadas notas explicativas que, após a 

anamnese e exame físico, auxiliam os profissionais de saúde na decisão e ação de uma terapia 

antimicrobiana, quando necessário (BRASIL, 2005). 

Vuylsteke (2004) refere que essa abordagem, ao longo dos anos, tem oferecido 

enormes vantagens na identificação e tratamento das IST em todo o mundo, incorrendo em 

um grande impacto na epidemia dessas infecções por meio de substanciais declínios nas taxas 

de incidência. 

A gestão eficaz de um caso de IST, entretanto, não corresponde apenas ao uso de 

uma terapia antimicrobiana, e sim a um atendimento holístico do paciente, que inclui: 

anamnese, exame clínico, diagnóstico, tratamento precoce e eficaz, aconselhamento sobre o 

comportamento sexual, fornecimento de preservativos, tratamento dos parceiros e 

acompanhamento clínico (OMS, 2003). 

Além disso, as ações da atenção básica devem incluir: atividades educativas para a 

promoção da saúde e a prevenção, aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à 

terapia instituída e encaminhamento dos casos que não competem a esse nível de atenção 

(BRASIL, 2006b). 

Contudo, esse tipo de abordagem induz ao uso de uma terapêutica empírica, com 

base exclusivamente no quadro clínico, ou seja, em uma aparência macroscópica dos sintomas 

locais através do exame especular, sendo constatado uma supermedicalização do paciente e do 

parceiro. Além disso, existem relatos de pacientes que referem uma melhora temporária dos 

sintomas, retornando com complicações posteriores, devido a tratamentos inadequados 

(TILLI et al., 2007). 

Outro fator negativo para o uso da abordagem sindrômica é a impossibilidade de 

identificação de mulheres assintomáticas, tornando complexa a discriminação entre mulheres 

infectadas e não infectadas por patógenos sexualmente transmissíveis.  

Segundo Rodrigues et al., (2011) a abordagem utilizada na atenção básica 

favorece o atendimento curativista, voltado para a doença já instalada, visto que identifica 

apenas mulheres assintomáticas. Esse tipo de prática centra-se na atenção médica, excluindo 

componentes coletivos e sociais fortemente presentes nas IST. 

Durante a gravidez, a detecção das infecções vaginais baseada em manifestações 

clínicas fica sujeito a uma acentuada margem de erros, pois as manifestações próprias do 

estado gravídico podem inibir o reconhecimento da sintomatologia tanto em gestantes 



32 

 

sintomáticas, que não sabem identificar quais sintomas podem ser patogênicos, quanto em 

gestantes assintomáticas, já que o diagnóstico também depende dos sintomas relatados pelas 

pacientes (PORTO, 2000). 

Esse fato foi comprovado em estudo realizado com 2654 gestantes africanas que 

observou a prevalência de Trichomonas Vaginalis, vaginose bacteriana e candida em 5%, 

20,9% e 11,4% das mulheres, respectivamente, sendo quase 70% das infecções 

assintomáticas. Devido a isso, verificou-se um substancial número de gestantes não tratadas 

pela abordagem sindrômica, além do excesso de tratamento das mulheres diagnosticadas. Esse 

fato ocorreu devido ao não relato de sintomas durante a entrevista e também por um 

tratamento aumentado de sintomas que eram fisiológicos ao período gestacional (MSUYA et 

al., 2009). 

Diante disso, alguns estudos indicam a necessidade de introduzir testes 

diagnósticos complementares a essa abordagem dada a magnitude dos casos não detectados 

pela sintomatologia. Referem que a utilização de testes simples que complementem a 

abordagem sindrômica podem tornar os diagnósticos mais precisos e eficazes (MSUYA et al., 

2009; MENEZES, 2003; VISHWANATH et al., 2000).  

A consulta de enfermagem tem papel fundamental da detecção de importantes 

problemas ginecológicos e na realização de exames de rastreamento de patologias causadas 

por microorganismos por meio de testes simples, eficazes e de baixo custo para a saúde 

pública (FRANÇA; GONÇALVES, 2007). 

A utilização da mensuração do pH vaginal durante a consulta ginecológica no pré-

natal representa uma técnica simples que auxilia na determinação de aspectos clínicos 

macroscópicos de características como coloração e consistência de corrimento vaginal, além 

de ser simples, de baixo custo e de rápido resultado (SILVA FILHO, 2004). 

Para aferição do pH vaginal utiliza-se uma fita colimétrica com escala gradual de 

valores que variam, em geral, de 0 a 14. A mesma é posta em contato com o terço médio da 

parede vaginal lateral, por um minuto, sem contato com o colo uterino ou muco cervical, para 

que não haja distorção do resultado pela variação de pH desses diferentes locais. A leitura é 

realizada com um gabarito padrão por meio da comparação deste com a coloração presente na 

fita de pH (FREITAS, 2008b). 

Segundo Tilli et al. (2007) a determinação do pH vaginal é um método seguro, 

não invasivo, podendo ser realizada até mesmo em gestantes, sendo dispensável a colocação 

do espéculo para coleta do resultado. Possui uma alta sensibilidade diagnóstica e valor 

preditivo negativo, sendo confiável para o diagnóstico na gestão de corrimento vaginal.  
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Sabe-se que o pH vaginal normal varia entre 3,8 e 4,5, sendo este mantido pela 

quantidade de Lactobacillus sp existentes na flora vagina. Esses organismos produzem ácido 

lático por meio da glicólise e com isso mantém o pH ácido. Quando há um desequilíbrio da 

microbiota vaginal, a quantidade de lactobacilos diminui e o pH aumenta, torando o meio 

vaginal alcalino, favorecendo o crescimento das bactérias anaeróbicas, podendo estar 

associadas à outros microorganismo (FREITAS, 2008b). 

Em estudo realizado com 240 gestantes que buscava determinar a interferência de 

cervicovaginites no valor do pH vaginal, observou-se que este teste é eficaz, pois se encontrou 

uma associação estatisticamente significante entre a elevação do pH, a ocorrência dessas 

infecções e o aumento do risco de parto prematuro (SENDAG et al., 2010). 

Outro método de detecção simples que pode ser realizado no momento da 

consulta ginecológica é o teste de KOH ou teste das aminas. Este consiste na adição de uma 

ou duas gotas de solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10% na secreção vaginal coletada. 

Caso apareça imediatamente um odor desagradável, causado pela volatilização das bases 

aminadas, o teste é considerado positivo, sendo característico de vaginoses ou candidíase 

(FREITAS et al., 2006b). 

Esse método permite uma aproximação diagnóstica, o que não substitui os exames 

microbiológicos por meio de técnicas mais avançadas. A introdução de técnicas laboratoriais 

mais sofisticadas e/ou mais sensíveis na atenção à saúde sexual são sempre motivos de 

intenso debate por representarem um aumento no custo imediato ao sistema de saúde (JALIL 

et al., 2008). 

O uso do microscópio em ambulatórios de pré-natal, no auxílio ao diagnóstico nas 

queixas vaginais, oferece resultados mais acurados e satisfatórios para melhoria na qualidade 

da assistência obstétrica. Essa utilização, entretanto, é ainda incipiente até mesmo em países 

desenvolvidos, pois apenas 24% dos ginecologistas norte-americanos o utilizam em seus 

consultórios (SILVA FILHO, 2004). 

Os métodos microscópicos empregados na investigação dos microrganismos 

vaginais estão representados pela observação direta sem utilização de corantes, também 

chamado de exame a fresco, pela observação de esfregaços corados pelo Gram e a citologia 

corada pela técnica de Papanicolaou.  

O exame microscópico a fresco das secreções vaginais confirma o diagnóstico, 

apontando a maioria dos agentes etiológicos das vaginites, sendo um método confiável para a 

detecção de infecções como tricomoníase, candidíase e vaginose bacteriana devido à rapidez 

de informações obtidas por esse exame (MARTINS et al., 2007). 
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Para a realização do exame a fresco é coletada uma amostra da secreção de fundo 

de saco vaginal com swab, sendo o material armazenado em tubo próprio contendo meio 

conservante. A amostra deve ser encaminhada rapidamente para processamento da análise 

microscópica (FREITAS, 2008b). 

Ainda no exame especular, pode ser realizado a coleta de amostra para o método 

de Papanicolaou. Este se baseia na realização de esfregaço em lâmina de vidro com material 

oriundo da raspagem da superfície da mucosa cervical, com fixação imediata e coloração, 

sendo utilizado como principal estratégia para reduzir a incidência de câncer de colo uterino 

(PEIXOTO, 2008).  

Em gestantes, de acordo com orientações do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), neste método não deve ser coletada a amostra da endocérvice devido ao risco da 

estimulação de contrações uterinas, sendo colhido apenas material de fundo de saco vaginal e 

da ectocérvice (INCA, 2007). 

Em estudo realizado com 216 gestantes no Rio de Janeiro na primeira consulta 

pré-natal, com intuito de correlacionar os achados do exame a fresco com os do exame 

Papanicolaou, constatou que o método direto a fresco é a melhor técnica a ser implantada na 

prática ambulatorial, devendo ser combinada com o exame especular, devido à agilidade no 

diagnóstico e tratamento de queixas ginecobstétricas (SILVA FILHO, 2004).  

De acordo com Cavalcante et al. (2004), algumas alterações fisiológicas no 

sistema reprodutor da gestante podem dificultar a análise da lâmina no Papanicolaou, pois 

este período é marcado por instabilidade uterina devido a modificações epiteliais e estromais 

intercorrelacionadas. 

Além disso, esse método apresenta uma acuidade diagnóstica variável, 

comprometendo a eficácia de sua utilização. Estudos mostram que a sensibilidade e 

especificidade deste exame podem variar de 22,5% a 96%, significando o diagnóstico de 

muitos resultados falsos positivos e negativos. Diante disso, indica-se a associação de testes 

complementares ao Papanicolaou como o objetivo de atingir resultados mais precisos 

(FRANCO et al., 2008; PINHO; MATOS, 2002). 

Outro método utilizado durante exame especular é a técnica de Gram. Esse método 

utiliza colorações biológicas para visualização de bactérias, sendo estas classificadas em dois 

grupos: gram-positivos e gram-negativos. A técnica de coleta é a mesma do exame a fresco e 

possibilita a observação microscópica de detalhes finos de estruturas bacterianas (FREITAS; 

PICOLI, 2007). 
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Durante o período gestacional é indicado a realização desse método, pois ele é 

considerado menos subjetivo que os outros supracitados, além de ser útil para a exclusão 

diagnóstica de vaginose bacteriana por possuir um alto valor preditivo negativo (COSTA; 

ZUGAIB, 2010). 

Todos os exames supracitados possuem variações de sensibilidade e especificidade 

dependendo da técnica de coleta, armazenamento do material e do laboratório que irá analisar. 

Devido a isso, para a melhoria no atendimento das gestantes não é necessário apenas a 

implantação dos mesmos, mas também da qualificação profissional para que os diagnósticos 

etiológicos dos mesmos sejam confiáveis (OMS, 2003).   
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

O estudo foi do tipo avaliativo, com delineamento transversal e abordagem 

quantitativa. Segundo Polit e Beck (2011) a pesquisa de avaliação possibilita que se constate 

o modo de funcionamento de uma determinada prática, programa, procedimento ou política, 

oferecendo aos gestores informações úteis para a decisão pela adoção, modificação ou 

abandono da prática ou programa.  

Segundo Oliveira (2011), o sucesso na organização da assistência dependerá do 

avanço da descentralização e da disponibilização de informações que auxiliem na melhoria do 

processo de trabalho. Avaliar a atenção à saúde que está sendo ofertada às populações é de 

extrema relevância para o contexto ético, visto que não é ético oferecer serviços de saúde cuja 

qualidade está aquém do necessário para obtenção de resultados desejáveis (SANTOS; 

VICTORA, 2004).  

O delineamento transversal possibilita a coleta de dados e a distribuição das 

variáveis em estudo em um único corte temporal (HULLEY et al., 2008). 

Em relação à abordagem quantitativa, esta possibilita a identificação de variáveis 

de interesse, com o desenvolvimento de definições conceituais e operacionais para a coleta de 

dados, de forma a se tornar sistemática e objetiva (POLIT; BECK, 2011).  

 

 

4.2 Local do estudo  

 

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Parto Natural Lígia Barros Costa (CPN), 

unidade de atenção primária à saúde, localizada em Fortaleza, Ceará.  

Este centro oferece assistência à saúde da mulher no âmbito sexual e reprodutivo, 

incluindo acompanhamento pré-natal, exame ginecológico, planejamento familiar, dentre 

outros. O atendimento é coordenado e desenvolvido por enfermeiras, docentes e acadêmicos 

do curso de Enfermagem da Universidade Federal Ceará (UFC) que desenvolvem atividades 

curriculares.  
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O centro oferece apoio à comunidade do Planalto Pici (e adjacências), constituída 

em sua maioria por pessoas de baixa renda, sendo a clientela composta por mulheres que 

buscam atendimento, independente da área à que pertençam.  

A escolha deste local se deu devido ao tipo e qualidade de atendimento realizado, 

por ser um centro pertencente à UFC e devido à disponibilidade dos profissionais que lá 

trabalham em fornecer espaço e informações para realização da pesquisa. 

 

 

4.3 População e amostra 

 

  

A população do estudo foi composta por gestantes que realizavam consulta de 

pré-natal no CPN.   

A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: gestantes em 

consulta pré-natal no CPN, encaminhadas à realização do exame ginecológico, gestantes 

encaminhadas de outros serviços de saúde para realização do exame ginecológico no local de 

estudo, gestantes que não haviam tido relação sexual até 24 horas antes do exame e que não 

estivessem utilizando cremes vaginais. Os critérios de exclusão incluem: ter sido atendida em 

outras clínicas de IST e ter realizado tratamento para alguma IST, na atual gestação.  

O critério de descontinuidade incluiu a desistência da participação na pesquisa 

após o início da coleta de dados e as mulheres cujos laudos não foram emitidos pelo 

laboratório responsável no período da pesquisa.  

Diante da impossibilidade de realizar um cálculo amostral devido à escassez de 

dados anteriores em relação ao número de gestantes atendidas no CPN em consulta 

ginecológica, a amostra foi estabelecida a partir de todas as gestantes que realizavam pré-natal 

no centro e que aceitaram participar da pesquisa, no período da coleta de dados.  

Preenchiam os critérios de inclusão e exclusão um total de 140 gestantes, 

entretanto, 36 gestantes desistiram de participar da pesquisa ao serem informadas de que 

teriam que realizar o exame especular, revelando medo de realizar o exame no período 

gestacional. Dessa forma, a amostra do estudo foi composta por 104 gestantes.  
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4.4 Coleta de dados 

 

 

Realizou-se no período de Janeiro a Julho de 2011 pela pesquisadora com auxílio 

de duas bolsistas de iniciação científica – CNPq, integrantes do Grupo de Pesquisa 

Enfermagem na Promoção da Saúde Materna. Estas foram treinadas pela autora por meio de 

leitura conjunta do instrumento da entrevista e repasse de informações a respeito da realização 

adequada da entrevista.  

A coleta realizou-se nas segundas e terças-feiras, no turno da manhã, visto que 

neste período não havia alunos da graduação em campo de estágio no local. 

As mulheres eram previamente agendadas na CPN ou abordadas no momento da 

sala de espera para consulta de pré-natal. Constatada a adequação das gestantes aos critérios 

de inclusão e exclusão preconizados, forneciam-se as informações sobre a pesquisa, sua 

finalidade e benefícios. Uma vez aceitando participar, a gestante era encaminhada à sala 

privativa para responder à entrevista a respeito da identificação, dados sócio-demográficos e 

gineco-obstétricos (APÊNDICE A).       

Em seguida, a gestante era encaminhada à sala na qual era estabelecido um 

diálogo entre a pesquisadora e a gestante acerca da entrevista e dos principais sintomas 

percebidos por ela. Após esse momento, era realizado o exame físico e exame ginecológico, 

colhendo amostras para o exame citológico, teste de aminas e exame a fresco, além da 

realização da mensuração do pH vaginal.  

Para realização desses exames, inicialmente realizava-se a identificação da lâmina 

de microscópio para disposição do conteúdo vaginal da mulher, em seguida introduzia-se o 

espéculo bivalve na vagina da mulher, individualizando o colo uterino. Posteriormente, 

realizava-se a medição do pH vaginal, comprimindo a fita de pH contra o terço médio da 

parede vaginal lateral por um minuto, realizando-se a leitura de acordo com uma escala 

colorimétrica, fornecida pelo fabricante do produto e anotando todos os resultados no 

prontuário da gestante.   

Logo após realizava-se a coleta do conteúdo vaginal da ectocérvice com a 

espátula de Ayre e fixação do material em duas lâminas. Uma das amostras era armazenada 

em recipiente com álcool a 95% para realização da citologia. A segunda amostra era destinada 

ao teste das aminas, onde eram depositadas duas gotas de KOH a 10%, sobre o conteúdo 

vaginal, disperso em lâmina para a observação da liberação do odor fétido, decorrente das 

aminas voláteis. 
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Para finalizar, obtinha-se uma amostra do conteúdo vaginal com o auxílio de um 

“swab” de algodão, posteriormente mergulhado em 1ml de solução salina, em vidro estéril, 

para realização do exame a fresco.  

Posteriormente, os dados obtidos eram inseridos no fluxograma de corrimento 

vaginal para realizar a identificação da síndrome no qual a gestante apresentava, sendo todos 

os dados anotados em prontuário da instituição. 

As amostras colhidas para exame citológico e a fresco eram encaminhadas, ainda 

no período da manhã, para análise microscópica imediata, ao Laboratório de Análises Clínicas 

e Toxicológicas (LACT) do curso de Farmácia da UFC, responsável pela análise de todas as 

lâminas. Respeitando a demanda diária já existente do laboratório, foi solicitado que fossem 

encaminhadas apenas cinco amostras do exame a fresco por dia, levando em consideração que 

o exame a fresco tem que ser analisado no mesmo turno da coleta da amostra. 

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

 

Os dados foram compilados e analisados por meio do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0 e apresentados por meio de 

tabelas. A seleção dos testes estatísticos se deu conforme a necessidade da análise das 

informações, com o intuito de alcançar os objetivos do estudo.  

As variáveis preditoras foram divididas em sociodemográficas e gineco-

obstétricas. Após as análises multivariadas, foram calculadas as medidas estatísticas e desvio 

padrão. 

Nas medidas epidemiológicas, foram avaliadas a sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positivo e 

negativo e acurácia para o fluxograma do Ministério da Saúde (ANEXO A). Para verificar a 

significância estatística, adotou-se o valor inferior a 10% (p<0,1).  

Ressalta-se que a sensibilidade retrata a capacidade que um teste possui de 

detectar os casos verdadeiramente positivos de uma população e é calculado através do 

número de verdadeiros positivos dividido pelo total de casos, multiplicado por 100 

(percentual). Já a especificidade representa os verdadeiramente negativos de uma população e 

é calculada por meio da divisão dos verdadeiramente negativos pelo total de negativos, 

multiplicado por 100. Os valores preditivos são utilizados para predizer qual a probabilidade 
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de se ter a doença caso o resultado do teste for positivo, valor preditivo positivo (VPP) ou de 

não ter a doença caso o resultado do teste for negativo, valor preditivo negativo (VPN). O 

VPP é calculado através da divisão entre os resultados verdadeiramente positivos e todos os 

positivos e o VPN é calculado através da divisão entre os resultados verdadeiramente 

negativos e todos os negativos (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003). 

As razões de verossimilhança são uma forma de descrever o desempenho de um 

teste diagnóstico.A razão de verossimilhança positiva (RVP) é definida como a chance do 

resultado positivo vir a diagnosticar a verdadeira doença e não um resultado falso, calculada 

pela fórmula: RVP=(sensibilidade) / (1 - especificidade). A razão de verossimilhança 

negaviva (RVN) expressa a probabilidade de se encontrar um resultado negativo em pessoas 

doentes quando comparado com pessoas não doentes, calculada pela fórmula: RVN=(I -

sensibilidade) / (especifidade ) (HULLEY et al., 2008). 

A acurácia é a capacidade de uma variável realmente representar o que deveria, 

sendo melhor avaliada quando comparada com um padrão-ouro. Calcula-se através da 

fórmulas: Acurácia  =  (VP + VN), VP, os casos verdadeiramente positivos e VN, os 

verdadeiramente negativos (HULLEY et al., 2008; MENEZES, 2003).  

Para esta análise foi avaliada cada patologia separadamente, considerando para 

candidíase e tricomoníase o exame a fresco como padrão-ouro. Para o diagnóstico de 

vaginose bacteriana, adotou-se como padrão-ouro os critérios de Amsel utilizados pelo 

Ministério da Saúde, o qual diagnostica vaginose bacteriana quando estiverem presentes três 

dos seguintes critérios de Amsel: presença de corrimento vaginal, pH vaginal maior que 4,5, 

teste de aminas positivo, presença de “clue cells” na microscopia (BRASIL, 2006a).  

 

 

4.6 Aspectos éticos e legais 

 

 

Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos 

presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, que destaca, 

fundamentalmente, a proteção ao bem-estar dos indivíduos pesquisados, bem como o respeito 

aos valores culturais, morais, religiosos e éticos (BRASIL, 2003).  

Às participantes do estudo foram apresentados os objetivos do estudo e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), com assinatura ou digital. Às mesmas 

foram garantidos o sigilo sobre todas as informações coletadas e o anonimato na divulgação 

das informações.  
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O projeto foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará e aprovado conforme protocolo nº 298/10 (ANEXO B). 

 

 

4.7 Financiamento 

 

 

A pesquisadora contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio de bolsa de demanda social.   
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5 RESULTADOS 

 

O perfil das gestantes pesquisadas caracterizou-se por ser majoritariamente adulta 

jovem, 20 a 29 anos (48; 46,2%), sendo 23,7 anos a média de idade, variando entre 14 e 43 

(DP= ± 6,6) anos. Observou-se, entretanto, um considerável número de gestantes adolescentes 

(menor que 19 anos) nesse estudo (33; 31,7%).  

A maioria das mulheres era procedente da capital (87; 83,7%), referiu união 

estável com parceria fixa (78; 75%), apresentou uma média de 12,3 anos de estudo (DP= ± 

2,7), não realizava atividade laboral remunerada (54; 51,9%) e relatou renda familiar entre um 

e dois salários mínimos (59; 56,7%).  

Em relação ao perfil ginecológico das gestantes, os dados foram dispostos na 

tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição das gestantes segundo perfil 

Ginecológico, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Variáveis (N=104) N % 

Menarca 

  9-14 anos 92 88,4 

15- 19 anos 9 8,7 

Não souberam responder 3 2,9 

Idade da Sexarca   

12-15 anos 56 53,8 

16-19 anos 38 36,6 

20-25 anos 10 9,6 

Ciclo Menstrual 

  Regular 58 55,8 

Irregular 46 44,2 

Métodos Contraceptivos Prévios 

  Sim 91 87,5 

Não 13 12,5 

Tipo de Contraceptivo Prévio 

  Oral 37 35,6 

Condom 23 22,1 

Injetável 17 16,4 

Não usava 12 11,5 

Condom e oral 12 11,5 

Condom e injetável 3 2,9 

História Pregressa de IST 

  Sim 14 13,5 

Não 90 86,5 

Tipo de IST (N=14) 

  Não lembra 5 35,7 

HPV 4 28,6 

Herpes 2 14,3 

Candidíase 2 14,3 

Acompanhamento Ginecológico 

 Sim 46 44,2 

Não 58 55,8 

    

Observou-se que a média de idade de ocorrência da menarca foi 12,8 anos (DP= ± 

1,4), com a maioria estando na faixa etária entre 9 e 14 anos (92; 88,4%). A sexarca ocorreu 

em média com 16 anos (DP= ± 2,9), ocorrendo majoritariamente na faixa etária entre 12 e 15 

anos (56; 53,8%).  

A maioria das gestantes possuía o ciclo menstrual regular (58; 55,8%), utilizava 

métodos contraceptivos antes da gestação (91; 87,5%), com prevalência do uso de 

Anticoncepcional Oral Combinado (AOC) (49; 47,1%), sendo o Condom utilizado, isolado ou 

associado a outros métodos, por uma pequena parcela da amostra (38; 36,5%).  
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A maioria referiu não possuir história pregressa de IST (90; 86,5%), entretanto, 

menos da metade realizava acompanhamento ginecológico periódico (46; 44,2%), o que torna 

a informação sobre IST precária. Enfatiza-se que, das mulheres que haviam realizado 

tratamento prévio para IST, grande parte não sabia especificar o tipo a qual foi acometida (5; 

35,7%) e aquelas que detinham a informação relataram terem sido tratadas para HPV (4; 

28,5%). 

 

Tabela 2 – Distribuição das gestantes segundo perfil 

obstétrico, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Variáveis (N=104) N % 

Número de gestações 

  1 46 44,2 

2 24 23,1 

3 18 17,3 

4 5 4,8 

5 ou mais 11 10,6 

Número de abortos 

  0 81 77,9 

1 17 16,3 

2 6 5,8 

Engravidou do primeiro 

parceiro 

  Sim 47 45,2 

Não 57 54,8 

Idade Gestacional 

  1º trimestre 21 20,2 

2º trimestre 58 55,8 

3º trimestre 25 24,0 

    

A partir da tabela 2, que mostra a distribuição dos dados obstétricos, observou-se 

o predomínio de mulheres multíparas (58; 55,8%), com relato de até 13 gestações. A maioria 

referiu nunca ter abortado (81; 77,9%), não ter engravidado do primeiro parceiro (57; 54,8%) 

e encontrava-se no 2º trimestre gestacional (58; 55,8%), com uma média de 20,2 semanas 

gestacionais (DP= ± 7,4). 

Em relação aos dados obtidos durante anamnese e exame físico na consulta 

ginecológica, observou-se que as queixas mais predominantes foram: corrimento vaginal (87; 

83,7%), odor de secreção vaginal (45; 43,3%), dispareunia (36; 34,6%), prurido (27; 26%), 

disúria (12; 11,5%), sinusorragia (6; 5,8%) e febre (4; 3,9%).  
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Ao exame especular, o corrimento vaginal foi identificado em todas as gestantes 

(104; 100%). A relação entre o tipo de corrimento referido e o constatado pode ser observada 

na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos dados segundo a concordância entre a cor referida do corrimento 

vaginal e a constatada no exame especular, Jan./Jul., Fortaleza-CE, 2011. 

Coloração do 

Corrimento 

Referido 

Fluxo Vaginal Constatado 

Total 
Amarelo Branco Grumoso 

Branco 

Homogêneo 

N % N % N % N % 

Amarelo 4 30,8% 4 36,4% 19 23,8% 27 26,0% 

Branco 4 30,8% 3 27,3% 41 51,3% 48 46,1% 

Esverdeado 4 30,8% 1 9,1% 3 3,7% 8 7,7% 

Não tem - - 2 18,1% 14 17,5% 16 15,4% 

Transparente 1 7,6% 1 9,1% 3 3,7% 5 4,8% 

Total 13 100% 11 100% 80 100% 104 100% 

Razão de verossimilhança (p=0,06) 

 

Grande parte das gestantes referiu corrimento vaginal branco (48; 46,1%), sendo 

constatado, nesses casos, um corrimento branco homogêneo (41; 51,3%), branco grumoso (3; 

27,3%) e amarelo (4; 30,8%). Dentre as mulheres que não referiram corrimento vaginal (16; 

15,4%), constatou-se a presença de corrimento em todos os casos, sendo verificado um 

corrimento branco homogêneo (14; 17,5%) e corrimento branco grumoso (2; 18,1%). Dessa 

forma, houve discordância entre o sintoma referido e constatado ao exame especular (56; 

53,8%) 

Em relação ao odor da secreção vaginal, realizou-se o teste de aminas para 

confirmar esta queixa, podendo ser observado a concordância na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos dados segundo a concordância entre o odor referido do 

corrimento vaginal e constatado ao teste de aminas, Jan./Jul., Fortaleza-CE, 2011. 

Teste de aminas 

Odor Referido 
Total 

Sim Não 

N % N % N % 

Positivo 20 44,4% 18 30,5% 38 36,5% 

Negativo 25 55,6% 41 69,5% 66 63,5% 

Total 45 100% 59 100% 104 100% 

      Razão de Verossimilhança (p=0,144) 
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Contatou-se que o teste de aminas foi majoritariamente negativo nas mulheres 

(66; 63,5%). Das mulheres que não referiram odor como queixa, o teste de aminas apresentou 

concordância na maioria dos casos (41; 69,5%), entretanto, houve discordância em uma 

parcela considerável das mulheres, apresentando o teste de aminas positivo (18; 30,5%). Das 

mulheres que referiram odor vaginal, o teste de aminas foi negativo na maioria dos casos (25; 

55,6%), discordando da referida queixa.  

Após a anamnese e exame ginecológico identificaram-se as síndromes 

estabelecidas de acordo com o fluxograma de corrimento vaginal proposto pelo Ministério da 

Saúde. Estes podem ser observados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição das gestantes segundo detecção de 

vaginose e cervicite de acordo com Fluxograma, Jan/Jul, 

Fortaleza-CE, 2011. 

Fluxograma (n=104) N  % 

Tratar vaginose bacteriana e tricomoníase 48  46,2% 

Causas fisiológicas 39  37,5% 

Tratar gonorréia e clamídia/vaginose 

bacteriana e tricomoníase 
9  8,6% 

Tratar gonorréia e clamídia 6  5,8% 

Tratar candidíase 2  1,9% 

Total 104  100% 

 

Segundo a avaliação realizada por meio do fluxograma, grande parte das gestantes 

deveria ser tratada para vaginose bacteriana e Tricomoníase (48; 46,2%) e outra parcela 

estaria apresentando corrimento vaginal considerado fisiológico (39; 37,5%). 

Para a confirmação dos dados obtidos por meio do fluxograma de corrimento 

vaginal, a maioria das Unidades Básicas de Saúde realiza o exame citológico. Em relação à 

microbiologia observada neste exame, pôde-se constatar que as gestantes não possuíam 

alterações significativas da flora vaginal (64; 61,5%), seguida de alterações como 

Gardnerella/Mobiluncus (28; 26,9%), Candidíase (9; 8,7%), Tricomoníase (2; 1,9%) e 

Clamídia (1; 1,0%) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribuição das gestantes segundo resultado do exame citológico, Jan/Jul, 

Fortaleza- CE, 2011.  
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A concordância entre as condutas estabelecidas pelo fluxograma e pela 

microbiologia pode ser observado na tabela 6. 

 

Tabela 6- Distribuição dos dados segundo a concordância entre os achados do fluxograma e 

da microbiologia, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Condutas 

estabelecidas 

pelo 

Fluxograma 

Microbiologia 

Total 
Candidíase Clamídia 

Gardnerella/

Mobiluncus 
Normal Tricomoníase 

N % N % N % N % N % N % 

Tratar ganorréia 

e clamídia 
2 22,2% - - - - 3 4,7% 1 50,0% 6 5,8% 

Tratar vaginose 

bacteriana e 

tricomoníase 

6 66,7% 1 100% 24 85,7% 16 25,0% - - 47 45,2% 

Tratar candidíase - - - - - - 2 3,1% - - 2 1,9% 

Tratar gonorréia 

e 

clamídia/vaginos

e bacteriana e 

tricomoníase 

- - - - 3 10,7% 6 9,4% - - 9 8,6% 

Causas 

fisiológicas 
1 11,1% - - 1 3,6% 37 57,8% 1 50,0% 40 38,5% 

Total 9 100% 1 100% 28 100% 64 100% 2 100% 104 100% 

Razão de verossimilhança (p=0,000) 
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A maioria dos tratamentos indicados pelo fluxograma foi para vaginose bacteriana 

e tricomoníase (47; 45,2%), havendo concordância quando a microbiologia indica a presença 

de Gardnerella/Mobiluncus (24; 85,7%).  

Entretanto, considerando apenas o fluxograma, um caso de clamídia 

diagnosticado não receberia tratamento adequado (1; 100%).  

Sabe-se que os exames considerados padrão-ouro para identificação dos casos de 

clamídia e gonorréia são a cultura em meio seletivo (Thayer-Martin modificado) e o PCR 

(COSTA et al., 2010). Entretanto, estes exames não puderam ser realizados nesta pesquisa, 

representando uma importante limitação do estudo. Dessa forma, não foi avaliado a acurácia 

do fluxograma em relação a essas doenças.  

Ainda em relação à comparação entre fluxograma e microbiologia, observou-se 

que todos os casos de candidíase (9; 100%) e de tricomoníase (2; 100%) não receberiam 

tratamento adequado. Acrescido a isso, não houve concordância entre os tratamentos para 

gonorréia e clamídia indicados pelo fluxograma (6; 5,8%) e o indicado pela microbiologia (1; 

100%).  

Em relação ao pH vaginal das gestantes, observou-se variação de valores entre 3 e 

7, sendo o pH de valor 5 o de maior predominância (50; 48,1%), seguido do pH de valor 4 

(44; 42,3%).  

Para avaliação do pH como método de identificação de alterações da flora vaginal 

das gestantes, comparou-se os seus resultados com os do exame a fresco, podendo ser 

observado na tabela 7.  

 

Tabela 7 – Distribuição dos dados segundo a concordância entre o pH vaginal e o 

exame a fresco, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

pH 
Exame a fresco 

Total 
Alterado Normal 

Em todos os indivíduos N % N % N % 

Alterado 10 71,4% 50 55,6% 60 57,7% 

Normal 4 28,6% 40 44,4% 44 42,3% 

TOTAL 14 100% 90 100% 104 100% 

S= 71,42%; E= 44,4%; VPP= 16,7%; VPN= 90,9%; Acurácia= 48,7%; RVP= 1,2; RVN= 0,65 

 

Observa-se que o pH identificou de forma satisfatória as gestantes com flora 

vaginal alterada (10; 71,4%). Entretanto, esse exame apresentou uma alta indicação de 

gestantes com flora vaginal alterada quando as mesmas apresentavam flora normal, de acordo 

com o exame a fresco (50; 55,6%). Dessa forma, o pH apresentou uma alta sensibilidade 
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(71,42%) e VPN (90,9%) e uma baixa especificidade (44,4%), VPP (16,7%) e acurácia 

(48,7%). Apresentou uma RVP de 1,2, demonstrando que a chance do diagnóstico positivo 

em uma população saudável ser verdadeiro é 1,2 vezes maior à do resultado ser falso positivo. 

Apresentou, ainda, RVN de 0,65, o que implica na chance de 65 em cada 100 diagnósticos 

negativos serem falsos negativos. Dessa forma, infere-se que o pH não é um preditor eficaz de 

anormalidade na flora vaginal, podendo indicar resultados falsos positivos e falsos negativos 

em gestantes. 

Em seguida procedeu-se à avaliação da capacidade diagnóstica do teste de aminas 

em detectar alterações da flora vaginal, como na vaginose bacteriana. Comparou-se a 

positividade do teste com os critérios de Amsel, observado na tabela 8. 

 

Tabela 8- Distribuição dos dados segundo a concordância entre o teste de aminas 

e a detecção de vaginose bacteriana, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Teste de aminas 
Vaginose bacteriana 

Total 
Presente Ausente 

Em todos os indivíduos Qtde % Qtde % Qtde % 

Presente 29 100,0% 9 12,0% 38 36,5% 

Ausente 0 0,0% 66 88,0% 66 63,5% 

TOTAL 29 100% 75 100% 104 100% 

S= 100%; E= 88%; VPP= 71,3%; VPN= 100%; acurácia= 91,3%; RVP= 8,3; RVN= 0 

 

O teste de aminas mostrou-se altamente eficiente em detectar a presença de 

bactérias causadoras de vaginose bacteriana em gestantes, identificando todos os casos de 

positividade para a patologia (29; 100%) e identificando a maioria dos casos de ausência da 

doença (66; 88%).  

Dessa forma, alcançou uma alta sensibilidade (100%), especificidade (88,0%), 

VPP (71,3%), VPN (100%) e acurácia (91,3%). Acrescido a isso, apresentou uma RVP de 8,3 

e RVN de 0, indicando que o teste de aminas tem 8,3 vezes mais chance de indicar um 

resultado realmente positivo e uma chance nula de indicar um diagnóstico falso negativo, 

representando um exame apropriado para a identificação de vaginose bacteriana. 

Ao realizar o exame a fresco, identificou-se anormalidade em uma parcela 

considerável da amostra (14; 13,5%). Dentre estas, observou-se a prevalência de candidíase 

(10; 9,6%) e tricomoníase (4; 3,9%) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Distribuição das gestantes segundo resultado do exame a fresco, Jan/Jul, Fortaleza- 

CE, 2011.  

 

 

Ao realizar associação entre os achados de infecções vaginais com os dados da 

anamnese, constatou-se que a tricomoníase apresentou uma relação estatisticamente 

significativa com o não uso de métodos contraceptivos (p= 0,06), e os sintomas odor 

(p=0,03), prurido (p=0,03) e dispareunia (p=0,06). A candidíase apresentou relação apenas 

com o sintoma prurido (p=0,01). Encontrou-se, ainda, uma relação estatísticamente 

significativa entre não ter um companheiro fixo e a ocorrência de vaginose bacteriana 

(p=0,002). 

A concordância entre o fluxograma de corrimento vaginal e os resultados obtidos 

por meio do exame a fresco, pode ser observado na tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabela 9 - Distribuição dos dados segundo a concordância entre os achados do fluxograma e 

do exame a fresco, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Condutas estabelecidas 

pelo Fluxograma 

Exame a Fresco 
Total 

Candidíase Normal Tricomoníase 

N % N % N % N % 

Tratar ganorréia e 

clamídia 
1 10,0% 4 4,4% 1 25,0% 6 5,8% 

Tratar vaginose 

bacteriana e tricomoníase 
7 70,0% 38 42,2% 2 50,0% 47 45,2% 

Tratar candidíase - - 2 2,2% - - 2 1,9% 

Tratar gonorréia e 

clamídia/vaginose 

bacteriana e tricomoníase 

- - 9 10,0% - - 9 8,7% 

Causas fisiológicas 2 20,0% 37 41,1% 1 25,0% 40 38,5% 

Total 10 100% 90 100% 4 100% 104 100% 

Razão de Verossimilhança (p=0,439) 
       

 

Observa-se que todos os casos de candidíase diagnosticados pelo exame a fresco 

receberiam tratamento inadequado se considerado apenas o fluxograma (10; 100%), assim 

como metade dos casos de tricomoníase (2; 50%).  

As mulheres que apresentaram corrimento vaginal com causa fisiológica 

obtiveram concordância para uma parcela significativa dos casos em relação ao exame a 

fresco (37; 41,1%), entretanto, se considerado apenas o fluxograma, deixar-se-ia a margem de 

tratamento patologias como tricomoníase (1; 25%) e candidíase (2; 20%).  

Em relação à candidíase, a concordância entre fluxograma e exame a fresco pode 

ser observado na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Distribuição da detecção de candidíase segundo fluxograma e exame 

a fresco, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Candidíase - Fluxograma 
Candidíase - Exame a Fresco 

Total 
Presente Ausente 

Em todos os indivíduos N % N % N % 

Presente 0 0,0% 2 2,1% 2 1,9% 

Ausente 10 100,0% 92 97,9% 102 98,1% 

TOTAL 10 100% 94 100% 104 100% 

                  S= 0,0%; E= 97,9%; VPP= 0,0%; VPN= 90,2%; acurácia= 88,5%; RVP= 0; RVN= 1,0 
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Observa-se que o fluxograma não conseguiu identificar corretamente nenhum 

caso de candidíase (10; 100%) e identificou de forma satisfatória a maioria das vezes em que 

a doença estava ausente (92; 97,9%).  

Dessa forma, o fluxograma apresentou uma baixa sensibilidade (0,0%) e VPP 

(0,0%) e uma alta especificidade (97,9%), alto VPN (90,2%) e acurácia (88,5%). Apresentou 

RVP nula, representando que a chance do fluxograma de identificar um resultado verdadeiro é 

igual a chance de apresentar um falso positivo. Além disso, apresentou uma RVN igual a 1,0, 

inferindo que existem 100% de chance de o fluxograma apresentar um resultado falso 

negativo para candidíase. 

Em relação à tricomoníase, a concordância entre fluxograma e exame a fresco 

pode ser observado na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Distribuição da detecção de tricomoníase segundo fluxograma e 

exame a fresco, Jan/Jul, Fortaleza-CE, 2011. 

Tricomoníase - 

Fluxograma 

Tricomoníase - Exame a Fresco 
Total 

Presente Ausente 

Em todos os indivíduos N % N % N % 

Presente 2 50,0% 54 54,0% 56 53,8% 

Ausente 2 50,0% 46 46,0% 48 46,2% 

TOTAL 4 100% 100 100% 104 100% 

             S= 50%; E= 46%; VPP= 3,6%; VPN= 95,8%; acurácia= 46,2%; RVP= 0,9; RVN= 1,08 

 

Observa-se que o fluxograma identificou metade dos casos de tricomoníase (2; 

50%) e identificou erroneamente como presente a maioria dos casos de ausência da doença 

(54; 54%). Dessa forma, constatou-se que o fluxograma apresentou uma baixa sensibilidade 

(50%), especificidade (46%), VPP (3,6%) e acurácia (46,2%) e alto VPN (95,8%). 

Apresentou RVP igual a 0,9 e RVN igual a 1,08, inferindo-se que para esta doença, o 

fluxograma apresenta apenas 0,9 vezes mais chance de apresentar um resultado verdadeiro do 

que um falso e 1,08 chances de apresentar um resultado falso negativo. 

A concordância entre fluxograma e os critérios de Amsel para o diagnóstico de 

vaginose bactéria pode ser observado na tabela 12. 
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Tabela 12 - Distribuição da detecção de vaginose bacteriana segundo fluxograma 

e critérios de Amsel, Jan./Jul., Fortaleza-CE, 2011. 

Vaginose Bacteriana 

–Fluxograma 

Vaginose Bacteriana – Critérios de 

Amsel Total  

Positivo Negativo 
 

Em todos os 

indivíduos 
N % N % N % 

 

Presente 29 100,0% 27 36,0% 56 53,8% 
 

Ausente 0 0,0% 48 64,0% 48 46,2% 
 

Total 29 100% 75 100% 104 100% 
 

S= 100%; E= 64%; VPP= 51,8%; VPN= 100%; acurácia= 74%; RVP= 2,7; RVN= 0 

 

Em relação aos achados de vaginose bacteriana, o fluxograma mostrou-se 

satisfatório, identificando todos os casos (29; 100%), obtendo, dessa forma, uma alta 

sensibilidade (100%), VPN (100%) e acurácia (74%). Entretanto, apresentou uma baixa 

especificidade (64%) e VPP (51,8%). Apresentou uma RVP igual a 2,7 e RVN nula, 

inferindo-se que a chance do fluxograma apresentar um resultado verdadeiramente positivo é 

2,7 vezes maior do que apresentar um resultado negativo quando existir a doença. Além disso, 

apresenta uma chance nula de diagnosticar um resultado falso negativo.   
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6 DISCUSSÃO 

 

A caracterização sociodemográfica realizada nas pesquisas científicas deve-se à 

importância de se conhecer a influência que as peculiaridades de cada população podem 

exercer em relação ao estilo e condições de vida, acesso à informação, hábitos e crenças. 

Dessa forma, a investigação sobre a população de interesse auxilia na construção de 

conhecimento sobre os possíveis impactos que essas características podem causar à saúde.  

Neste estudo, as gestantes encontravam-se na faixa etária adulta jovem, período 

recomendado para gestar, no entanto, o elevado número de gestantes adolescentes torna-se 

preocupante devido aos riscos inerentes à gestação nessa faixa etária. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

evidenciou que existem, aproximadamente, 34,2 milhões de habitantes na faixa etária entre 10 

e 19 anos, representando 17,9% da população brasileira. No Estado do Ceará há 1,7 milhões 

de adolescentes, de ambos os sexos. Já em Fortaleza existem 330 mil adolescentes, cerca de 

15% da população (BRASIL, 2010). 

O período da adolescência marca o início da vida reprodutiva e caracteriza-se por 

mudanças fisiológicas corporais e psicológicas no ser humano. Tais transformações e 

adaptações devem transcorrer de forma saudável, a fim de que não tragam malefícios ao 

adolescente, quanto a sua saúde física, mental, social e espiritual (MANFRÉ; QUEIRÓZ; 

MATTHES, 2011). 

A preocupação quanto às consequências de uma gravidez na adolescência deve-se 

aos danos que esta pode acarretar à saúde, à educação e ao desenvolvimento econômico e 

social, pois a gravidez resulta, dentre outras coisas, em uma maior taxa de evasão escolar, 

desajustes familiares e uma dificuldade aumentada de inserção no mercado de trabalho 

(CHALEM et al., 2007). 

A condição de união monogâmica, presumivelmente tida nas uniões estáveis e de 

parceria fixa, assim como neste estudo, prevalece no Brasil, onde 9.989 (64%) mulheres em 

idade fértil são casadas ou vivem em união estável (BRASIL, 2009). 

Tal fato pode ser considerado positivo, visto que um companheiro durante o 

período gestacional pode fornecer apoio emocional à mulher, aspecto ainda mais relevante na 

gravidez na adolescência. Além disso, a presença de um parceiro estável é primordial para o 

desenvolvimento de uma gestação sem riscos, reduzindo os receios e angústias das gestantes 

(NASCIMENTO et al., 2009). 



55 

 

As gestantes apresentaram um grau de instrução mais elevado do que a população 

feminina brasileira em geral, que apresenta em torno de 9-11 anos de estudo (36,9%) 

(BRASIL, 2009). 

 O nível de instrução pode influenciar no diálogo entre profissional e gestante e na 

compreensão das mulheres sobre hábitos de vida saudável, refletindo no cuidado com a 

família. Dessa forma, espera-se que o grau de instrução interfira positivamente na 

compreensão das orientações fornecidas pelos profissionais da saúde durante o período 

gestacional. 

Sabe-se que o grau de escolaridade pode influenciar na ocupação desta gestante, 

entretanto, verificamos que a maioria dedicava-se a cuidar do lar, o que se reflete na 

diminuição da renda familiar, mas favorece o aleitamento materno, pois a inserção da mulher 

no mercado de trabalho foi revelada como elemento dificultador ou impeditivo para a 

amamentação, sendo considerado um dos fortes motivos para o desmame precoce, devido à 

licença maternidade, na maioria dos empregos, ser de apenas 4 meses e as técnicas  de 

ordenha e de armazenamento do leite materno não serem largamente divulgadas e ensinadas 

às mães (PARIZOTTO; ZORZI, 2008). 

Conforme Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio (2009) observou-se que 

grande parte da população brasileira vive sem rendimento (50.620; 31,9%) ou com uma média 

entre 1 e 2 salários mínimos ( 35.655; 21,9%), estando grande parte das participantes desse 

estudo inseridas nesse contexto (IBGE, 2009). 

Quanto aos dados referentes aos antecedentes ginecológicos, observou-se uma 

precocidade na ocorrência da menarca e sexarca, corroborando com estudo desenvolvido no 

Rio de Janeiro cujo objetivo era conhecer a idade da sexarca das adolescentes gestantes e a 

sua relação com a prática do sexo seguro. Neste, foi encontrado que a sexarca ocorreu entre 

12 e 16 anos demonstrando que as idades das primeiras relações sexuais e as menarcas estão 

cada vez mais próximas (ASSIS et al., 2010). 

Segundo Simões (2010), a redução na idade da ocorrência da menarca pode levar 

a um início precoce da atividade sexual, além de expor a mulher à possibilidade de uma 

gravidez indesejada, e deixá-las expostas às IST em um período crítico do desenvolvimento 

sexual. 

A maturação sexual é influenciada por diferentes fatores tais como a cultura, as 

condições climáticas, o nível de atividade física, o nível socioeconômico, a extensão da 

família, ao estado nutricional, a presença de doenças e aos fatores genéticos (GATTI; 

RIBEIRO, 2007). Assim, quando a idade da menarca for adiantada pode ser em decorrência 
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de aspectos da urbanização, clima mais quente, famílias pequenas, nível socioeconômico 

maior e índice de massa corporal mais elevado. Por outro lado, esse processo quando tardio 

pode caracterizar-se por influência de estresse, fatores psicológicos e emocionais, práticas 

alimentares inadequadas, famílias numerosas e nível socioeconômico baixo (TOLOCKA; 

FARIA; DE MARÇO, 2011). 

As gestantes em estudo referiram um padrão regular do ciclo menstrual. Sabe-se 

que, na mulher adulta, a quantidade de ferro perdido no período menstrual deve ser 

considerada, pois a menorragia constitui-se de um problema clínico importante, visto que 

aproximadamente 20% das mulheres com queixas quanto às perdas menstruais referem 

interferência na qualidade de vida, com consequente danos às atividades sociais e às 

profissionais (RODRIGUES; JORGE, 2010). 

A regularidade menstrual pode estar relacionada à utilização de AOC, pois houve 

um predomínio na utilização de AOC e uma redução no uso do condom. A escolha pela 

utilização de AOC pode estar relacionada com o acompanhamento de Planejamento Familiar 

realizado nos Centros de Saúde da Família do município, no qual o enfermeiro orienta acerca 

do melhor método contraceptivo a ser utilizado pela mulher. Alves e Lopes (2008) atribuem o 

crescente uso de AOC às informações fornecidas pelos profissionais de saúde e às 

informações contidas em livros, revistas, televisão e internet. 

Estudo realizado com 30 mulheres em idade reprodutiva que frequentam uma 

Unidade Básica do Programa de Saúde da Família em Teresópolis, Rio de Janeiro, com o 

objetivo de identificar o conhecimento, escolha e utilização dos métodos contraceptivos 

destas mulheres, encontrou que em relação à escolha do método, 46,7% das mulheres 

aderiram ao uso do AOC por ser fácil, seguro e ofertado pelas unidades de saúde, no entanto, 

houve escassa participação masculina na contracepção, reduzindo, assim, a utilização do 

condom (PENAFORTE et al., 2010). 

Estudo realizado em São Paulo com 781 mulheres identificou o uso do condom 

como fator de proteção, reduzindo o risco de adquirir IST.  Indicou, também, que o uso de 

dois métodos contraceptivos associados, conferindo uma dupla proteção à mulher, representa 

uma importante ferramenta para o controle das IST (LUPPI et al., 2011).  

 A maioria das gestantes referiu nunca ter feito tratamento para IST, entretanto, 

também relataram não realizar periodicamente um acompanhamento ginecológico, o que 

subnotifica a prevalência de IST nessa população.  

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a ocorrência de 

vulvovaginite na população feminina está cada vez mais prevalente (3.741; 23,7%), estando 
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atrás apenas de doenças como anemia, depressão e hipertensão. Apesar disso, apenas 57,0% 

procurou algum serviço de saúde em busca de atendimento (BRASIL, 2009).  

O diagnóstico e tratamento das IST na gestação devem ser rápidos e eficazes, pois 

estas envolvem complicações durante a gestação, parto, puerpério e para o recém-nascido 

(FREITAS, 2008a). 

O fato de não realizar periodicamente o exame ginecológico pode estar 

relacionado aos fatores descritos em uma pesquisa realizada no Rio Grande do Norte que 

buscava identificar o conhecimento, atitude e a prática acerca do exame ginecológico. Foram 

evidenciadas algumas barreiras para a realização do exame, tais como o descuido, a falta de 

solicitação do exame pelo médico e a vergonha. O trabalho fora de casa, a frequência com que 

a mulher vai ao ginecologista, a paridade e a vida sexual ativa, influenciam apenas na prática 

do exame. O local de moradia e a situação conjugal influenciam conhecimentos e atitudes, 

enquanto que o uso de métodos contraceptivos exerce influência sobre o conhecimento e a 

prática do exame (FERNANDES et al., 2009). 

Encontrou-se uma grande dificuldade em realizar o exame ginecológico na 

população do estudo, evidenciando o conhecimento deficiente das gestantes acerca da 

importância da realização do exame no período gestacional e o medo que elas possuem de 

afetar o desenvolvimento da gravidez por acharem invasivo o exame ginecológico.  

Segundo Gonçalves et al. (2011), o que se vê na prática da atenção básica é que a 

oportunidade de fazer avaliação ginecológica com identificação de lesão sugestivas de câncer 

de colo uterino e de IST, no pré-natal, não está sendo aproveitada na sua totalidade por falta 

de incentivo à esse exame. 

Esse achado corrobora com estudo que buscava avaliar o conhecimento sobre pré-

natal entre 367 gestantes residentes na periferia da cidade do Rio Grande - RS, observando 

que apenas 6,0% respondiam espontaneamente que o exame preventivo para o câncer do colo 

uterino fazia parte da rotina do pré-natal. Somente após o entrevistador perguntar sobre este 

exame é que 74,1% das pacientes passaram a incluí-lo no que acreditavam ser exame 

obrigatório no pré-natal. Mesmo assim, 19,9% das gestantes responderam que o exame não 

fazia parte da rotina, ratificando seu escasso conhecimento. Os autores evidenciaram a 

necessidade de intensificar o processo educativo entre as gestantes, na tentativa de reduzir a 

assimetria na relação gestante-serviço de saúde e melhorar a qualidade da atenção 

(MENDONZA-SASSI et al., 2007).  

Estudo realizado com puérperas, com intuito de avaliar a realização do exame 

citológico na gravidez, observou que, das 272 mulheres que referiram exame desatualizado 
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durante o período pré-natal, apenas 33% o realizaram durante a gestação. Dentre os principais 

motivos para não realização citado foi o fato do medo de realizar a coleta estando grávidas 

(GONÇALVES et al., 2011). 

Em relação às gestantes que haviam realizado tratamento para IST, observou-se 

um elevado nível de desinformação, pois a maioria não sabia referir o tipo de tratamento 

realizado e para qual IST.  

Dentre as gestantes que referiram o tipo de IST tratada, observou-se uma 

prevalência de HPV (3,9%), estando aquém do encontrado na literatura, pois, segundo Correia 

et al. (2006), estima-se que a prevalência da infecção pelo HPV na gravidez varie entre 5,4% 

e 68,8%, com as mulheres jovens sob risco mais elevado, provavelmente devido ao alto nível 

de atividade biológica cervical, aos níveis crescentes de estrogênios e à imaturidade cervical. 

Durante o período gestacional, o condiloma acuminado tende a aumentar de 

tamanho e pode atingir grandes proporções, devido à maior vascularização e a alterações 

hormonais e imunológicas, o que pode levar, até mesmo, à obstrução do canal do parto 

(BRASIL, 2006a). 

Em relação aos antecedentes obstétricos, houve o predomínio de mulheres 

multíparas. Estudos mostram que multíparas tem maior probabilidade de desenvolver estágios 

mais avançados de câncer de colo uterino, de gerar conceptos macrossômicos e de sofrer 

Deslocamento Prematuro da Placenta (DPP) (NOMURA et al., 2006; MURTA et al., 1999). 

A maioria das gestantes referiu que a gestação atual não era do seu primeiro 

parceiro, o que indica uma multiplicidade de parceiros e uma vulnerabilidade às IST. Esse 

achado assemelha-se ao encontrado em estudo realizado no estado do Ceará cujo objetivo era 

avaliar os aspectos epidemiológicos na reincidência de gravidez na adolescência com 187 

mulheres, observou que as adolescentes que engravidam prematuramente, geralmente, são 

levadas à mudança de suas vidas, seja deixando de morar com os pais, apresentando múltiplos 

parceiros, abandonando os estudos e, algumas vezes, engravidando novamente de outro 

parceiro. Este estudo revelou que a mudança do parceiro constituiu-se uma condição de risco 

para a reincidência da gravidez, aumentando em cerca de 40% a chance de uma nova gestação 

(BRUNO et al., 2009). 

Acrescido a isso, neste estudo, encontrou-se uma relação estatisticamente 

significativa entre não ter companheiro fixo e a ocorrência de vaginose bacteriana, dessa 

forma, a multiplicidade de parceiros pode representar um agravante à ocorrência dessa 

infecção, principalmente no período gestacional. 
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 A maioria das gestantes apresentava-se no 2º trimestre gestacional, período 

importante para investigação de alterações vaginais. Segundo Cauci et al. (2005), mulheres no 

segundo trimestre de gestação, com alterações vaginais, acompanhadas de aumento de pH 

vaginal, apresentam maior risco de desenvolver parto prematuro, devido às inter-relações 

sinergísticas entre os fatores produzidos por bactérias, presentes na microbiota vaginal 

alterada, com consequente elevação do risco de resultado gestacionais adversos.  

Os dados referentes às principais queixas das gestantes evidenciaram que 83,7% 

queixou-se de corrimento vaginal, associado a importantes sintomas como odor, dispareunia, 

prurido, dentre outros, bem como a presença de infecções vaginais. Esse fato é semelhante ao 

estudo realizado com 289 gestantes paulistas, no qual identificou que 49,5% possuíam flora 

vaginal alterada. Destas, as principais queixas ginecológicas foram a presença de corrimento 

vaginal (69,9%), prurido (29,4%), odor genital (28,7%), dispareunia (28,7%) e sinusorragia 

(4,9%), estando estes sintomas relacionados à vaginose bacteriana e candidíase, infecções que 

podem causar problemas no desenvolvimento gestacional (GONDO et al., 2010). 

Em pesquisa realizada em uma Unidade Básica de Fortaleza com 250 mulheres, 

cujo objetivo era avaliar o conhecimento, a atitude e a prática acerca do exame 

colpocitológico, a maioria das mulheres (42,8%) afirmou como motivo para a realização do 

exame, a presença de alguma queixa e somente 10% citaram a prevenção do câncer de colo 

uterino como motivo para sua realização. Dentre as queixas mais citadas foram: dor pélvica 

(33,0%), leucorreia (15,1%) e prurido vulvar (14,2%) (VASCONCELOS et al, 2011). 

Ao exame especular, durante a consulta ginecológica, pode-se constatar o 

corrimento vaginal referido por as mulheres durante a anamnese. Durante a gravidez, o 

corrimento vaginal como sintoma ou sinal de infecção do trato genital representa um desafio 

ao profissional de saúde que deve cuidadosamente avaliar se o corrimento referido representa 

um conteúdo vaginal fisiológico ou a presença de uma infecção (MENEZES, 2003). 

Observou-se que 15,4% da população que apresentava corrimento vaginal ao 

exame especular, não o referiu na anamnese, assim como 53,8% discordou da coloração 

observada ao exame, inferindo que a descrição subjetiva da paciente em relação às 

características do corrimento nem sempre podem ser úteis para a correta identificação da 

infecção vaginal.  

Deve-se estar atento às características inerentes ao corrimento vaginal 

apresentado, pois este pode ser indicativo de infecção vaginal. Dentre as complicações mais 

comuns consequentes ao corrimento vaginal patológico estão infecções urinárias, 

prematuridade, baixo peso ao nascer, corioamnionite, endometrite puerperal e infecção da 
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ferida operatória pós-cesárea (LARSSON et al., 2007; MALLICK et al., 2005; JACOBSON 

et al., 2002). 

Dentre os fatores que podem estar relacionados com a presença de corrimento 

vaginal patológico em gestantes pode-se citar a idade inferior a 19 anos, ausência de 

companheiro fixo, escolaridade entre 5 e 8 anos, consumo de álcool, ter tido filho nascido 

morto anteriormente, ter apresentado corrimento vaginal na gravidez anterior e não ter 

realizado exame citopatológico antes da gestação (CESAR et al., 2009). 

Além disso, as alterações hormonais próprias da gestação podem superestimar a 

real prevalência do corrimento vaginal, devendo, dessa forma, ser associado a outros sinais e 

sintomas, a fim de minimizar essa problemática (FONSECA et al., 2008).  

Outro sintoma que deve ser considerado durante o exame ginecológico é o odor 

de corrimento vaginal que pode ser referido pelas gestantes. Este sintoma pode ser menos útil 

para elucidação diagnóstica devido às variações subjetivas desta informação. Segundo 

Mahmood e Saniotis (2011) em algumas culturas as mulheres omitem esta sintomatologia por 

ter vergonha de relatar ser portadoras de algo que cause mal cheiro, diante de um profissional 

de saúde. Por outro lado, algumas mulheres podem fazer uma maior referência a este sintoma 

por sentir-se incomodadas com um odor que pode ser fisiológico.  

Este fato pôde ser observado nos achados desse estudo, pois 55,6% das mulheres 

referiram odor de corrimento vaginal, sendo diagnosticados como fisiológico, inferindo-se 

que as mulheres superestimaram a sintomatologia.  

Devido a isso, a hipótese diagnóstica não deve ser elaborada exclusivamente com 

dados da anamnese. Mesmo que o profissional tenha uma vasta experiência na área, não se 

deve confiar apenas em sinais e sintomas clínico, pois estes podem ser inespecíficos, sendo 

ocultados pela utilização inadequada de cremes vaginais, duchas vaginais, coito recente e 

associação de diferentes doenças (GIRALDO et al., 2007).  

A partir da utilização do fluxograma de corrimento vaginal, pôde-se identificar 

que grande parte das gestantes deveria ser tratada para vaginose bacteriana e tricomoníase, 

concordando com a microbiologia encontrada por meio do exame citopatológico. Entretanto, 

considerando apenas o fluxograma, doenças importantes deixariam de receber tratamento 

adequado, como clamída, tricomoníase e candidíase.  

Semelhante achado microbiológico foi encontrado em estudo realizado com 1344 

gestantes em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no qual buscava identificar a flora vaginal 

alterada nesse período, a partir dos laudos citopatológicos. Verificou-se que a maioria das 

mulheres (59,82%) apresentou perfil de flora bacteriana normal, entretanto, observou a 
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prevalência de Gardnerella vaginalis em 38,24% das mulheres, Candida spp. em 33,75% e 

Trichomonas vaginalis em 5,92% (BONFANTI; GONÇALVEZ, 2010).   

Embora o exame de Papanicolaou tenha sido preconizado, fundamentalmente, para 

o reconhecimento das alterações epiteliais de natureza neoplásicas ou pré-neoplásicas do colo 

uterino, por meio dele, apesar de não ser o ideal, pode-se sugerir a presença de certos agentes 

infecciosos (ADAD et al., 2001; MOTTA et al., 2001). Na ausência de exames considerados 

como padrão ouro, na atenção básica à saúde, os profissionais contam apenas com o resultado 

adicional do exame citopatológico para confirmar os sinais e sintomas observados na consulta 

ginecológica e confirmar o tratamento instituido pela abordagem sindrômica.   

Em mulheres, as infecções causadas por Chlamydia trachomatis podem originar 

quadros de vulvovaginite e cervicite assintomáticos em 80% dos casos. A infecção 

prolongada pode evoluir para doença inflamatória pélvica (DIP) e culminar em esterilidade, 

gravidez ectópica e dor pélvica crônica (COSTA et al., 2010). 

Em gestantes, apesar de assintomática, está associada a resultados adversos que 

incluem aborto, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, baixo peso ao 

nascimento, óbito fetal, infecção neonatal e endometrite pós-parto. Dessa forma, o 

rastreamento adequado e o tratamento dessa infecção durante o curso da gestação melhoram 

os resultados sobre a saúde materna e fetal (MEYERS; HALVORSON; LUCKHAUPT, 

2007).  

Outra importante alteração da flora vaginal é a vaginose bacteriana, que neste 

estudo foi identificado de forma satisfatória. Na gestação, a presença de vaginose bacteriana 

está associada a eventos adversos importantes que podem impedir o curso natural da gestação 

(GUERRA et al., 2006). 

Estudo realizado com 3000 mulheres indianas encontrou que fatores psicossociais, 

em detrimento de fatores etiológicos, têm associação mais forte com queixas de vaginose 

bacteriana, indicando um refinamento nos algoritmos da abordagem sindrômica para que 

sejam incluídas intervenções psicossociais e não apenas medicamentosas em mulheres 

diagnosticados com essa infecção (PATEL et al., 2005).  

A identificação rotineira e o tratamento adequado da vaginose bacteriana poderão 

trazer muitos benefícios para a saúde das parturientes e dos recém-nados, cuja prematuridade 

implica em elevada morbimortalidade, além de um tempo maior de internação com elevados 

gastos hospitalares (GIRALDO et al., 2007).  

Outro importante exame que pode auxiliar na constatação de corrimento vaginal 

patológico é o pH vaginal. Grande parte das gestantes apresentou uma elevação no pH 
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vaginal, podendo estar predispostas ao desenvolvimento de infecções vaginais como 

tricomoníase e vaginose bacteriana. O pH vaginal observado na maioria das infecções por 

Trichomonas vaginalis está entre 4,5 e 7,0 (HAY; CZEIZEL, 2007), valores observados com 

frequência nesse estudo. 

Segundo Linhares, Giraldo e Baracat (2010), o ambiente ácido da vagina, 

reconhecido como importante mecanismo de defesa contra a proliferação de patógenos, pode 

ser alterado devido a mudanças hormonais. Estas alterações que ocorrem no meio vaginal 

podem aumentar ou diminuir as vantagens seletivas para micro-organismos específicos.  

Acrescido a isso, os altos de níveis de pH no segundo trimestre gestacional pode 

ser indicativo de inflamação aumentada, e em conjunto com a positividade para vaginose 

bacteriana pode ser um critério útil para a identificação de gestantes em risco para futuro parto 

prematuro (PATERNOSTER et al., 2004). 

Pode haver, também, um descréscimo do pH vaginal devido à alterações 

hormonais que auxiliam no aumento da disponibilidade de glicogênio, favorecendo o 

crescimento de fungos como a Candida, que embora desenvolva-se tanto em pH ácido como 

alcalino, é comumente encontrada em pH ácido (SIMÕES; DISCACCIATI; SILVA, 2007; 

BONFANTI; GONÇALVES, 2010).  

O pH deve fazer parte da avaliação padrão de mulheres com queixa de 

sintomatologia vaginal (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION- CDC, 

2006). Entretanto, nesse estudo, apresentou um elevado número de falsos-positivos e falsos-

negativos, com uma sensibilidade relativamente alta (71,4%), mas com uma baixa 

especificidade (44,4%), não representando um forte preditivo de infecções vaginais.  

Esse achado corrobora com o encontrado no estudo de Sodhani et al. (2005) no 

qual foi encontrada uma alta sensibilidade (88,3%) e uma baixa especificidade (58,6%) para o 

pH. Dessa forma, segundo Charonis e Larsson (2006), esse exame não está indicado como 

método isolado para identificação de alterações da flora vaginal, devendo estar associado à 

outros exames para a avaliação correta de alterações em gestantes.  

O teste que pode ser associado ao pH é o teste de aminas, pois mostrou-se um 

exame de alta acurácia para vaginose bacteriana, apresentando alta sensibilidade (100%) e alta 

especificidade (88%). 

Semelhante achado foi encontrado em estudo que buscava avaliar o perfil clínico 

e epidemiológico de 277 mulheres com vaginose bacteriana, no qual ressaltou o teste de 

aminas como um dos critérios clínicos mais observados no diagnóstico dessa infecção, 



63 

 

apresentando-se positivo em 96% das mulheres portadoras de vaginose bacteriana (LEITE et 

al., 2010). 

Ratificando este achado, estudo realizado com 564 mulheres na India atribuiu uma 

sensibilidade de 94,09% e uma especificidade de 87,5% ao teste de aminas da detecção de 

vaginose bacteriana, ressaltando que este exame pode melhorar o valor diagnóstico do exame 

especular em serviços de saúde que não dispoem de microscópio (THULKAR; KRIPLANI; 

AGARWAL, 2010).  

A realização do pH e do teste de aminas devem ser disseminados na prática diante 

da simplicidade na realização, podendo ser realizado até mesmo sem o exame especular 

(THULKAR; KRIPLANI; AGARWAL, 2010).  

Apesar de não ser largamente difundida na atenção básica, a utilização do método 

direto a fresco é universalmente aceita como sendo o que melhor se presta na prática 

ambulatorial, agilizando o diagnóstico e tratamento do corrimento vaginal (SILVA FILHO, 

2004).  

Observou-se que o exame a fresco identificou anormalidade em uma pequena 

parcela da amostra. Dessa forma, o fluxograma indicaria um sobretratamento das gestantes, 

além de um subtratamento, deixando de tratar doenças como candidíase e tricomoníase em 

uma importante população. 

Sabe-se que Trichomonas vaginalis é uma das IST mais conhecidas e possui uma 

taxa de transmissão vertical em torno de 5%, devido à influência dos hormônios sexuais 

maternos. Algumas gestantes podem ser assintomáticas, entretanto, um terço desenvolverá 

sintomatologia em seis meses, sendo diagnosticado no final da gestação, dificultando o 

tratamento adequado (HAY; CZEIZEL, 2007). 

Algumas das complicações mais graves da tricomoníase estão presentes na 

gravidez. Dessa forma, visto que a gravidez e o parto são as principais causas de morte para as 

mulheres no mundo, infecções que ponham em risco o bem-estar da mãe e da criança não 

podem ser ignoradas e subtratadas (CUDMORE; GARBER, 2010). 

Observa-se que há um reduzido número de casos de tricomoníase na população 

em geral, este fato pode estar relacionado ao hiperdiagnóstico de vaginose bacteriana 

observado quando utilizado apenas o fluxograma e ao tratamento aleatório realizado com a 

mesma droga para as duas infecções, provocando uma quase erradicação do protozoário 

causador da tricomoníase (GOMES, 2003).  

Outra importante infecção identificada pelo exame a fresco foi a candidíase. 

Encontrou-se uma taxa de prevalência de Candida (9,6%) divergindo do encontrado na 
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literatura, que refere que em mulheres grávidas a prevalência de Candida na flora vaginal é de 

40%, uma taxa duas vezes maior do que a encontrada em mulheres não-grávidas. Deve-se isso 

ao aumento dos níveis circulantes de estrogênios e deposição de glicogênio e outros 

substratos na vagina durante a gestação (BONFANTI; GONÇALVEZ, 2010).   

Segundo Hay e Czeizel (2007), colonização por Candida na gravidez não é 

frequentemente associada com um aumento do risco de parto prematuro, mas há algumas 

evidências emergentes que a erradicação da Candida na gravidez pode reduzir o risco de parto 

prematuro e aborto tardio. 

Além disso, essa infecção pode ser adquirida pelo feto durante a gestação ou no 

parto, podendo apresentar colonização oral adquirida durante a passagem pelo canal de parto 

e pela ingestão de partículas do conteúdo vaginal, desenvolvendo monilíase, conhecida como 

sapinho, em 20% dos casos (BONFANTI; GONÇALVEZ, 2010).  

Para que se evite a permanência dessas infecções deve-se utilizar de estratégias 

que tenham uma alta acurácia diagnóstica, pois de acordo com Matos e Cruz (2009), 

diagnósticos acurados proporcionam a implementação de intervenções adequadas para cada 

situação. 

Observou-se que o fluxograma de corrimento vaginal não mostrou eficácia na 

identificação de candidíase e tricomoníase. Entretanto, revelou eficiência em identificar 

alterações causadas pela vaginose bacteriana.  

Estes achados divergiram de pesquisa realizada com 250 gestantes em Uganda 

que buscava avaliar diagnóstico sindrômico para vaginose bacterina e trichomonas vaginalis, 

no qual observou que a abordagem apresentou baixa sensibilidade para as duas doenças, 50% 

e 66,7%, respectivamente, indicando que a abordagem sindrômica tem impacto reduzido na 

redução de IST (TANN et al., 2006)  

Outro estudo que mostra a ineficácia da abordagem sindrômica foi realizado com 

4090 mulheres na Índia com intuito de avaliar a abordagem sindrômica na identificação de 

IST encontrou uma alta sensibilidade (93,8%) e uma baixa especificidade (37,5%), ou seja, 

uma alta proporção de mulheres foi diagnosticada, mas a determinação do agente etiológico 

foi ineficaz. Além disso, não encontrou associação entre os sintomas referidos pelas mulheres, 

a identificação sindrômica e etiológica, dessa forma a abordagem sindrômica não se mostrou 

eficaz para o manejo das IST, havendo a necessidade de outras formas diagnósticas (HAY et 

al., 2009).  

Estudo realizado com 355 mulheres na China com intuito de validar o fluxograma 

de corrimento vaginal relatou que o mesmo não se apresentou satisfatório em relação à 
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especificidade (46,9%) e VPP (50,9%) (WANG et al., 2003). Corroborando com este achado, 

estudo realizado na Índia com 812 mulheres encontrou, para a abordagem sindrômica, uma 

alta sensibilidade (80,5%) e alto VPP (81,3%), uma baixa especificidade (48,6%) e baixo 

VPN (47,5%), dessa forma, os autores recomendaram que deve haver uma acurada revisão na 

abordagem sindrômica utilizada, reduzindo o índice de tratamentos inadequados 

(AGGARWAL; KUMAR, 2004).  

Encontramos uma baixa sensibilidade da abordagem sindrômica para candidíase e 

tricomoníase (0,0% e 50%, respectivamente), além de um baixo VPP (0,0% e 3,6%, 

respectivamente). Ratificando os achado de um estudo realizado com 199 adolescentes em 

Uganda no qual encontrou uma baixa sensibilidade (61%), especificidade (38,5%) e VPP 

(11,6%), indicando que um fluxograma que inclua fatores comportamentais e demográficos 

apresente valores maiores do que o encontrado (RASSJÖ et al., 2006). 

O valor preditivo é uma das características mais relevantes de um teste, dessa 

forma quando menor o VPP, menor será a segurança de que um paciente com um resultado 

positivo tenha a doença, ou vice versa. A consequência de um baixo VPP é o tratamento 

desnecessário que pode ocasionar resistências antimicrobianas e elevados gastos financeiros 

(MENEZES, 2003).  

Neste estudo foi encontrado um baixo VPP para o fluxograma em relação a todas 

as infecções. Dessa forma, a segurança de um resultado realmente positivo evidenciado pelo 

fluxograma para candidíase, tricomoníase e vaginose bacteriana, está aquém no esperado.  

Acrescido a isso, o fluxograma apresentou baixos RVP e RVN para candidíase e 

tricomoníase, sendo satisfatório, apenas, na identificação de vaginose bacteriana. 

Sabe-se que quanto maior a RVP, mais forte será a associação entre o teste ser 

positivo e ter realmente a doença. Em contrapartida, quanto menor a RVN mais forte será a 

associação entre ter um teste negativo e não ter a doença.   

Este achado assemelha-se ao estudo de Menezes (2003), no qual foi encontrada 

uma satisfatória RVP do fluxograma em relação à vaginose bacteriana. Todas as demais 

infecções mostraram RVP e RVN insignificantes. 

Segundo Hay et al., (2009) a abordagem sindrômica deixa fora da cobertura de 

tratamento uma quantidade significativa de mulheres assintomáticas, além de fornecer 

tratamento na ausência de doença.  

De acordo com Guerra et al. (2008) os medicamentos anti-infecciosos vaginais 

estão entre os fármacos mais utilizados na gestação, junto com os antianêmicos e antieméticos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%A5ssj%C3%B6%20EB%22%5BAuthor%5D
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e a redução do seu uso representa um desafio para a classe médica, devendo ser adotado uma 

atitude conservadora nesse grupo populacional.  

A medicalização da gestação associada ao uso irracional de medicamentos 

constitui um comportamento de alto risco, uma vez que nenhum medicamento é isento de 

toxicidade à mãe ou ao feto, devendo esta situação ser considerado um problema de saúde 

pública (BRUM et al., 2011). 

Para Mahmood e Saniotis (2011), outro importante fator que deve ser considerado 

acerca da utilização da abordagem sindrômica é a capacitação dos profissionais de saúde. 

Segundo o autor, os profissionais não se sentem seguros na utilização dessa abordagem, sendo 

este achado um reflexo da formação inadequada dos recursos humanos em países em 

desenvolvimento e até em países desenvolvidos.  

Estudo realizado em 75 farmácias do Japão identificou que apenas uma pequena 

parcela dos profissionais responsáveis por prescrever os antibióticos para IST o fazia 

corretamente, tornando altas as taxas de resistência bacteriana (KHAN; WOLTER; MORI, 

2006).  

Quando os profissionais de saúde não têm certeza dos achados encontrado por 

meio da abordagem sindrômica, prescrevem uma ampla quantidade de medicamentos que 

consiga englobar múltiplas infecções. Esta prática tem potencial risco de afetar a gravidez e os 

resultados esperados para o tratamento (MAHMOOD; SANIOTIS, 2011). 

Diante da magnitude dos casos de IST não tratadas no período gestacional e da 

ineficácia da abordagem sindrômica em correlacionar de forma satisfatória os sinais e 

sintomas apresentados com o diagnóstico etiológico, há necessidade de se introduzir, na 

atenção primária, métodos simples e eficazes que tornem os achados precisos tanto em 

mulheres sintomáticas quanto em assintomáticas, além de reduzir a resistência às drogas 

devido ao seu uso indiscriminado (MSUYA et al., 2009). 

Estas estratégias devem levar em consideração contextos de recursos escassos, 

encontrados, principalmente, em países em desenvolvimento, evitando sequelas e a 

transmissão de IST para os parceiros e conceptos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Estudos que envolvam o comportamento sexual e os fatores de risco associados à 

infecção de uma população podem oferecer informações importantes sobre esta doença. 

Deve-se considerar que, embora não seja de comunicação compulsória, as infecções vaginais 

têm impacto na saúde pública, principalmente pela associação com outras IST e pelos eventos 

adversos que ocasionam a interrupção do processo fisiológico da gestação. 

A relevância dos resultados encontrados neste estudo se dá, principalmente, por 

ter sido conduzido em um serviço de atenção primária, com mulheres frequentadoras usuais e 

em um grupo específico.  

As gestantes eram majoritariamente adultas jovens, com união estável, nível de 

instrução mais elevado que a população feminina brasileira em geral, sem atividade laboral e 

com baixa renda familiar. Além disso, apresentaram uma ocorrência precoce da menarca e 

sexarca, ciclo menstrual regular, utilização prévia de AOC e uso reduzido de Condom, 

estando esta característica estatisticamente relacionada à ocorrência de tricomoníase. As 

mulheres eram em sua maioria multíparas, sem relato de abortos, não engravidaram de seu 

primeiro parceiro sexual e estavam no segundo trimestre gestacional. 

Percebeu-se que ainda existe um restrito conhecimento a respeito das IST, 

revelado pelo número de gestantes que sabiam relatar para qual infecção teriam sido tratadas 

anteriormente. Acrescido a isso, o número de mulheres que realizam o exame citológico 

periódico é reduzido e o medo de realizá-lo no período gestacional torna as gestantes mais 

vulneráveis aos efeitos adversos ocasionados por estas infecções, além de contribuir para a 

transmissão para seus parceiros sexuais.  

Observou-se que as queixas ginecológicas no período gestacional são elevadas, 

com relatos de corrimento vaginal, odor de secreção vaginal, dispareunia, prurido, disúria e 

sinusorragia, estando os sintomas de odor, prurido e dispareunia relacionados estatisticamente 

com a ocorrência de tricomoníase e o prurido relacionado à ocorrência de candidíase vaginal. 

Inferindo-se a importância do relato dessa sintomatologia e da investigação acurada por parte 

dos enfermeiros, tanto durante a consulta de pré-natal quanto ginecológica, evitando danos à 

gestante e ao feto.    

A prevalência de 13,5% de positividade para pelo menos uma das infecções como 

candidíase, tricomoníase e vaginose bacteriana, encontrada neste estudo, ressalta a 

necessidade da adoção de estratégias efetivas de detecção precoce, associada a reforços nas 

medidas de prevenção e no tratamento das mulheres e do parceiro.  
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A avaliação da prevalência das infecções vaginais e dos fatores de risco inerentes 

às mulheres é importante para a elaboração de ações de promoção da saúde, com públicos 

específicos, como as gestantes. Para tanto, deve-se priorizar o desenvolvimento de atividades 

educativas, abordando temas como a sexualidade e a importância da realização da consulta 

ginecológica durante o pré-natal. Cabe, principalmente, aos enfermeiros da atenção primária, 

porta de entrada para a promoção da saúde, garantir os direitos sexuais e reprodutivos, 

direcionada ao enfrentamento dos problemas sociais relacionados às infecções vaginais e à 

gravidez. 

O emprego da abordagem sindrômica das infecções vaginais em gestantes precisa 

ser reavaliada, visto que a sintomatologia de corrimento vaginal pode ser elevada nessa 

população, sem que represente uma patologia. Isto foi observado diante da ineficácia do 

fluxograma em identificar infecções como candidíase e tricomoníase, sendo eficaz, apenas, na 

identificação de vaginose bacteriana, quando comparado com o exame a fresco, padrão ouro 

no diagnóstico dessas infecções. Entretanto, indica-se a replicação deste estudo com uma 

amostra maior de gestantes com intuito de avaliar de forma mais ampla a abordagem 

sindrômica e indicar uma forma alternativa à mesma. 

Sabe-se que o manejo e tratamento das infecções vaginais durante a gestação ainda 

é um desafio. Entretanto o emprego de testes simples, como o teste de aminas, que apresentou 

uma alta acurácia, pode ser disseminada em serviços de saúde, visto que apresenta um baixo 

custo. Dessa forma, esforços para o desenvolvimento de testes mais acessíveis e acurados 

devem continuar.  

O ideal, entretanto, seria que técnicas mais avançadas, porém simples, como o 

exame a fresco, ultrapassassem os limites dos laboratórios e se tornassem disponíveis na 

prática clínica. Esse exame poderá trazer valiosa contribuição na elucidação de infecções 

vaginais na gestação, contribuindo para o aprimoramento das práticas em saúde sexual e 

reprodutiva, evitando a disseminação de infecções e reduzindo os tratamentos desnecessários, 

além de diagnosticar mulheres assintomáticas, melhorando a qualidade de vida das gestantes. 

Para isso, deve haver uma conscientização dos gestores de saúde de que a redução 

de infecções vaginais durante o período gestacional, com o emprego de técnicas acuradas, irá 

melhorar a assistência e os indicadores de saúde, reduzindo as intercorrências e a 

morbimortalidade materna. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE COLETA   

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

2. Dados Gineco-obstétricos: 

1.01.nome: _____________________________________________________  nº pront. _______ 

1.02. Data do atendimento: ___/___/___         1.03- data de nascimento: ___/___/___     

1.04.procedência: 1- (    ) capital      2- (    ) interior                                                                    

1.05.estado civil: 1. (    ) solteira  2. (    ) casada  3. (    ) união consensual     

                             4. (    ) viúva   5. (    ) divorciada  

1.06.escolaridade:  _________________ (anos de estudo) 

1.07.cor:     1- (    ) branca          2- (    ) parda          3- (    ) negra 

1.08. Ocupação: ________________________ 

1.09. Número de Membros na residência: __________________ 

1.10. Renda familiar: ________________                                

 

01.Menarca: _____________          

2.02. Ciclo: 1- (    )regular     2- (    )irregular   Duração:_____dias 

2.03. Início da vida sexual(IVS): ______________ 

2.04. Engravidou do primeiro parceiro? 1- (     ) sim  2- (     ) não 

2.05. Uso de métodos contraceptivos prévios:   1- (     ) sim    2- (     ) não 

2.06. Quais? (marcar alternativas) 

1- (     ) Nenhum 

2- (     ) Comportamental   1 - TABELA  /  2 - MUCO CERVICAL  /   3 - COITO 

INTERROMPIDO   /    4 - TEMPERATURA BASAL 

3- (     ) Barreira   1 - CAMISINHA ♂   /    2 - CAMISINHA ♀   /    3 – DIAFRAGMA 

4- (     ) Químico   1 - ORAL   /    2 - INJETÁVEL   /    3 - IMPLANTÁVEL   /    4 - ADESIVO   

/    5 - D.I.U   /    6 – ESPERMICIDA 

5- (     ) Cirúrgico  1 - LIGADURA DE TROMPAS   /    2 – VASECTOMIA 

2.07. Usou quanto tempo? __________   2.08. Motivo do abandono: _____________________ 

2.08. História Obstétrica:  
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3.Dados dos exames 

 

2.08.1. Número de gestações: __________ 

2.08.2. Número de partos: _____________ 

2.08.3. Número de abortos: ____________ 

2.09. Tipo de partos: 

2.09.1 Número de parto natural: ___________ 

2.09.2 Número de parto fórceps: ___________ 

2.09.3 Número de parto cesáreo: ___________ 

2.10. Idade Gestacional atual: ____________ 

2.11. Possui história pregressa de IST/ aids? 1.(  ) Sim  2.(  ) Não    

2.12 Tipo(s) de IST/ realização de tratamento:  ________________________________________ 

Acompanhamento ginecológico: 

(  )Sim    (  ) Não    Periodicidade:_________________      Data da última consulta:___/___/___  

 

3.01. Menos de 20 anos: (    )  

3.02. Parceria sexual: 1- (    )fixo 

                     2- (    ) novo nos últimos 3 meses  

                     3- (    ) mais de um parceiro nos últimos 3 meses  

                     4- (    ) sem parceiro fixo  

3.03. Corrimento uretral no(s) parceiro(s): 1- (    ) Não   2- (    ) Sim  

3.04. Sintomas: 

3.04.1. Corrimento:  1.(  ) Sim  2.(  ) Não  Se sim, cor:________________________ 

3.04.2. Odor:   1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.04.3. Prurido: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.04.4. Disúria: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.04.5. Febre: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.04.6. Dispareunia: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.04.5. Sinusiorragia: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não   

3.05. Exame Especular: 

3.05.1.  Muco cervical: 1- (    ) translúcido  2-(    )turvo 
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3.05.2. Mobilidade cervical:  1-(    ) Indolor   2-(    )Dolorosa 

3.05.3.Fluxo vaginal: 1-(    ) amarelo   2-(    ) branco grumoso    3-(    )branco homogêneo 

3.05.4.Bolhas: 1-(    ) sim   2-(     ) não 

3.06. Teste das aminas: 1-(    ) negativo   2-(     )positivo 

3.07. pH vaginal: __________________ 

3.08. Exame a Fresco: 1-(    ) normal   2-(     )esporos / hifas   3-(     )trichomonas  4-(     ) “clue 

cells”  5- (     )inconclusivo / NR 

3.09. Resultado de exames Laboratoriais:  

3.09.1. Adequabilidade do material: 1-(     ) satisfatória     2-(     ) insatisfatória 

3.09.2. Microbiologia:  1- (    ) cocos 

                                      2- (    ) cocos e bacilos 

                                      3- (    ) lactobacilos 

                                      4- (    ) Sugestivo de chlamydia sp 

                                      5- (    ) Candida sp 

                                      6- (    ) Trichomonas vaginalis 

                                      7- (    ) Efeito citopático compatível com vírus do grupo Herpes 

                                      8- (    ) Bacilos sujestivos de Gardnerella/Mobiluncus 
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APÊNDICE B 

 

 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE 

Rua Alexandre Baraúna, 1115 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza – CE / CEP: 60430-160   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estamos convidando-a a participar de um estudo que será desenvolvido sob minha 

responsabilidade. Neste estudo pretendo avaliar a ocorrência de infecções sexualmente 

transmissíveis em gestantes de acordo com exames realizados durante a consulta 

ginecológica, o que fornecerá informações importantes para o direcionamento do tratamento 

dessas Infecções. Para isso, será realizada uma entrevista e o exame ginecológico de rotina. 

Diante disso, solicitamos sua permissão para sua participação nesse estudo. O tempo previsto 

para nosso encontro será de trinta minutos.  

Dou-lhe a garantia de que a participação nesse estudo não envolve riscos e as 

informações que estou obtendo serão usadas apenas para a realização da minha pesquisa, 

também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao projeto, inclusive para resolver dúvidas que 

possam ocorrer. Sua participação neste estudo poderá beneficiar a outros no futuro, ajudando 

no desenvolvimento de melhores serviços de saúde para a população. Você tem liberdade de 

retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isso traga 

prejuízo a você. Finalmente, lhe informo que, quando apresentar o meu trabalho à 

comunidade científica, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa 

identificá-la. O estudo não lhe trará nenhuma despesa e todos os recursos utilizados serão 

gratuitos.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo 

que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistada). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência da entrevista, pode-se entrar em contato com 

comigo, informo-lhe meu nome e endereço: 

Thais Marques Lima 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8454 

e- mail: thais.ml@hotmail.com 

Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, dirija-se 

ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, na Rua Coronel Nunes 

Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone:33668338. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________RG n◦___________________, 

declaro que é de livre e espontânea vontade que estou participando como voluntário da 

pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, 

como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

                                                            

mailto:thais.ml@hotmail.com
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 Fortaleza, ____ de _______________ de 2011. 

 

 

          __________________________                             _________________________  

            Assinatura da participante                                        Assinatura do pesquisador 

       __________________________                              ____________________________ 

   Testemunha                                                Assinatura de quem aplicou o TCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ANEXO A 

 

FLUXOGRAMA DE CORRIMENTO VAGINAL  
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ANEXO B 

 


