Infecções Genitais

Vulvovaginites

Vulvovaginites e vaginoses são as causas mais comuns de corrimento vaginal patológico.
As secreções vaginais normais têm cor transparente ou branca e geralmente ficam no fundo
vaginal, podendo variar de volume ao longo do mês.
Os principais mecanismos de defesa da região genital consistem em pêlos, acidez (pH 4 – 4,5),
lactobacilos, parede vaginal com várias camadas celulares, muco e a flora vaginal (composta
por anaeróbios e aeróbios).
Existem fatores que podem precipitar o surgimento das vulvovaginites: duchas vaginais,
diabetes, antibióticos, corpo estranho, hipo/hiperestrogenismo, absorventes, entre outros.
Candidíase vulvovaginal

Constitui a segunda causa mais comum de corrimento vaginal, sendo o principal agente a
Candida albicans, mas existem outras não albicans (glabrata, tropicalos, Krusei). As mulheres
podem ser colonizadas por cândida sp e serem assintomáticas, não requerendo tratamento.
Fatores de risco: estados de hiperestrogenismo, diabetes mellitus, imunossupressão, gravidez,
obesidade, hábitos de higiene e vestuário inadequados, entre outros fatores.
Clínica: Corrimento esbranquiçado, grumoso aderente às paredes vaginais, inodoro. Pode haver
prurido vulvar, dispareunia, disúria, eritema, edema e fiissuras.
Forma não complicada: deve-se ter todos os 4 critérios
1.
2.
3.
4.

Sintomas suaves a moderados
Frequência esporádica
Candida albicans
Mulheres sadias

Forma complicada: presença de pelo menos um dos fatores a seguir

Diagnóstico:
1. Citologia a fresco com SF0,9% e hidróxido de potássio a 10%: visibiliza hifas ou leveduras
2. pH vaginal < 4,5
3. Cultura específica: reservado para casos em que a citologia for negativa
Tratamento: Caso não complicado
Azois: fluconazol 150mg VO dose única
Cremes vaginais em dose única ou com tempo de tratamento mais prolongado (ex: nistatina
10000U creme vaginal por 14 dias).
OBS: O tratamento não difere no fato da paciente ser ou não HIV positiva.
OBS: Nas gestantes, preferir a via vaginal.

Vaginose bacteriana

É a desordem mais frequente do trato genital inferior, sendo a principal causa de corrimento
com odor fétido. Está associada a perda da flora vaginal normal de lactobacilos e um
crescimento polimicrobiano. No entanto, a Gardnerella vaginalis é o anaeróbio que predomina.
Clínica: corrimento branco-acinzentado, por vezes perolado e bolhoso, odor fétido,
principalmente após o coito e pós menstrual.
Diagnóstico: é feito pela presença de 3 dos 4 critérios de Amsel

Tratamento:
Metronidazol 500mg VO 12/12 horas por 7 dias, ou Metronidazol 2 g VO em dose única, ou

Clindamicina 300mg VO 12/12 horas por 7 dias
OBS: Existem ainda esquemas via vaginal.
Tricomoníase

Agente etiológico: Trichomonas vaginalis (protozoário flagelado)
Transmissão: sexual.
Clínica: corrimento amarelo-esverdeado, bolhoso, odor, pode haver prurido/irritação vulvar,
colpite difusa ou focal.
Diagnóstico:
Colo com aspecto de morango,
pH 5-6,
Teste de Schiller: pele de onça (devido às microerosões focais)
Teste a fresco: protozoários flagelados e grande número de leucócitos
Tratamento: Metronidazol/secnidazol/tinidazol 2g VO dose única.
OBS: Associação com imidazólicos tópicos alivia os sintomas mais rapidamente.
Não utilizar apenas tratamento tópico, pois este não atinge níveis terapêuticos nas glândulas
vaginais e na uretra.
Na gestação/lactação preferir o esquema de Metronidazol VO DU.
Tratar parceiros.
Vulvovaginites inespecíficas
Inflamação da vulva e vagina, sem se identificar o agente principal. Sabe-se, entretanto, que os
principais envolvidos são E. coli, S. epidermidis, bacteroides, enterococos.

Sintomas: leucorréia, prurido, hiperemia, edema, disúria.
Diagnóstico:
Exame a fresco com soro fisiológico e hidróxido de potássio a 10%,
Exame parasitológico de fezes pesquisando oxiúrius
EAS e urinocultura.
Tratamento: identificando-se o agente, deve-se trata-lo. Associar medidas higiênicas.
Vulvovaginites não infecciosas
Atrófica: deve-se a deficiência de estrogênio, ocorrendo principalmente após o parto ou na
menopausa. Há melhora após reposição estrogênica local.
Citolítica: deve-se a elevação da população de lactobalilos com redução do pH vaginal. Há
corrimento branco, associado a prurido, com piora pré-menstrual. O tratamento consiste em
alcalinizar, com bicarbonato de sódio, o meio vaginal.

Cervicites

A cervicite consiste na inflamação do epitélio glandular do colo uterino.
Agentes etiológicos: diversos estão envolvidos, mas os dois principais são a Neisseria
gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis.
Clínica: geralmente assintomática, mas pode cursar com corrimento vaginal, dispareunia,
disúria. Entre os sinais podemos ter colo edemaciado, sangramento fácil, secreção
mucopurulento no orifício externo do colo uterino.
Complicações: doença inflamatória pélvica.
Tratamento:
Cervicite por gonoco:

Ceftriaxone 250 mg IM DU, ou Ciprofloxacino 500 mg VO DU

Cervicite por clamídia:
Azitromicina 1 g VO DU, ou Doxiciclina 100 mg 12/12 h por 7 dias

OBS: Como muitas vezes não dispomos de métodos para diagnóstico específico do agente,
devemos prescrever mediações para abranger os dois principais agentes.
OBS: Tratar o parceiro sexual.
Doença Inflamatória Pélvica

Constitui uma síndrome clínica atribuída à ascensão de microorganismos do trato genital
inferior. Esta pode ser espontânea ou secundária à manipulação, podendo comprometer desde
endométrio, trompas, ovários até estruturas contíguas.
Geralmente são infecções polimicrobianas, mas que tem como os dois principais agentes o
gonoco e a clamídia. A infecção pelo Actinomices israelli é comum em usuárias de DIU.
Fatores de risco: idade < 25 anos, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros
sexuais, história prévia de DST ou DIP, vaginose bascteriana, classe social menos favorecida,
estado civil solteiro, entre outros.
O diagnóstico costuma se basear em critérios clínicos, sendo preciso para isso três critérios
maiores mais um critério menor; ou um critério elaborado.
Critérios maiores
Dor no abdômen inferior
Dor à palpação dos anexos
Dor à mobilização do colo

Critérios menores
Temperatura axilar > 37,5 graus Celsius

Conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal
Massa pélvica
Leucocitose
>5 leucócitos /campo de imersão em secreção de endocérvice
Proteína C reativa ou VHS elevada
Comprovação laboratorial de infecção cervical pelo gonococo, clamídia ou micoplasmas

Critérios elaborados
Evidência histopatológica de endometrite
Abscesso tubo-ovariano ou em fundo de saco de Douglas em US
Laparoscopia com evidências de DIP

Os esquemas terapêuticos devem ser eficazes contra Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia
trachomatis e os anaeróbios, em especial o Bacteroides fragilis (que podem causar lesão
tubária), mesmo que esses não tenham sido confirmados nos exames laboratoriais.
O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro leve.
Caso a paciente apresente qualquer sinal abaixo, o tratamento deverá ser feito em nível
hospitalar:
1. Indicação de tratamento cirúrgico (ex: hemoperitônio, rotura de abscesso tubo-ovariano)
2. Paciente grávida
3. Sem resposta adequada ao tratamento ambulatorial; ou paciente é incapaz de aderir ao
tratamento ambulatorial
4. Presença de massa pélvica que persiste ou aumenta, apesar do tratamento clínico
5. Presença de peritonite, náusea, vômito ou febre alta
6. Paciente imunodeficiente
7. Falha do tratamento clínico
8. Abcesso de fundo de saco de Douglas

Deve-se ainda solicitar sorologias para sífilis, hepatite B, C e HIV.
Há diversos diagnósticos diferenciais, cabendo ressaltar os principais aqui: infecção urinária,
nefrolitíase, apendicite, colecistite, constipação intestinal, diverticulite, gastroenterite, doença
inflamatória intestinal, dismenorreia, prenhez ectópica, abortamento séptico, endometriose,
torção ovariana, cisto ovariano, tuberculose, degeneração miomatosa.

Complicações:
Precoces:
Abscesso tubo ovariano
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis: fase aguda (exsudato purulento na cápsula de Glisson)
Morte

Tardias:
Infertilidade - Dor pélvica crônica
Síndrome de Fitx-Hugh-Curtis: fase crônica (aderências entre a parede abdominal anterior e
fígado do tipo corda de violino)
Prenhez ectópica
Dispareunia
Recorrência da DIP

Tratamento:
Ambulatorial:
Ceftriaxone 250 mg intramuscular dose única, e
Doxiciclina 100 mg via oral 12/12h por 14 dias, e
Metronidazol 500 mg 12/12 h por 14 dias (pode ser ou não associado)

Hospitalar:
Cefoxitina 2 g IV 6/6 h + Doxiciclina 100mg VO 12/12 h por 14 dias, ou
Clindamicina 900 mg IV 8/8 h + Gentamicina 2mg/Kg de peso de ataque, seguido de 1,5mg/Kg
de peso 8/8 h para manutenção

Parceiros:
Azitromicina 1 g via oral dose única, e
Ciprofloxacino 500 mg via oral dose única

Úlceras genitais

Herpes
Agente etiológico: vírus herpes simples (HSV) tipo 1 e 2. Embora ambos possam provocar lesões
em qualquer parte do corpo, há predomínio do tipo 2 nas lesões genitais e do tipo 1 nas lesões
periorais.
Transmissão: sexual ou por contato direto com lesões ou objetos contaminados. Não há
transmissão por pele ou mucosa íntegra.
Incubação: 2 a 26 dias
Clínica: presença ou não de pródromos (ex: aumento de sensibilidade, formigamento, mialgias,
ardência, prurido, febre, mal estar) antecedendo o aparecimento das lesões. As lesões iniciamse como pápulas eritematosas, seguindo-se por vesículas agrupadas com conteúdo citrino, que
se rompem dando origem a ulcerações. Adenopatia inguinal dolorosa bilateral pode estar
presente. Na ocorrência de febre, exposição à radiação ultravioleta, traumatismos,
menstruação, estresse físico ou emocional, uso prolongado de antibiótico e imunodeficiência
pode haver recorrência (quadro menos intenso).
Diagnóstico: geralmente é clínico. Mas pode-se fazer citodiagnóstico de Tzanck, sorologia
(elevação dos títulos), imunofluorescência direta, biópsia ou cultura.
Tratamento:
Analgésicos e anti-inflamatórios: ajudam no alívio da dor
Limpeza local: objetiva evitar infecção secundária
Antivirais: visam reduzir a duração do episódio, as recidivas, a transmissão vertical e horizontal.
Utilizados preferencialmente via oral, visto que o tratamento tópico não tem apresentado
respostas satisfatórias
Primo-infecção:
Aciclovir 400 mg 8/8 h via oral por 7 dias, ou Fanciclovir 250 mg 8/8 h via oral por 7 dias, ou
Valaciclovir 1 g 12/12 h via oral por 7 dias

Recorrente:
Aciclovir 400 mg 8/8 h via oral por 5 dias, ou Fanciclovir 125 mg 12/12 h via oral por 5 dias, ou
Valaciclovir 1 g 1x/dia via oral por 5 dias

OBS. Herpes na gestação: a infecção primária materna, no final da gestação, oferece maior
risco de infecção neonatal do que o herpes genital recorrente. A cesárea está indicada se
houver lesões ativas. Considerar profilaxia peri-parto por 10 dias, a partir da 36ª semana se
ocorreu primo-infecção na gestação ou se recidivas foram frequentes no período gestacional.

Donovanose:

Doença crônica progressiva que acomete principalmente mucosa e pele genital.
Agente etiológico: Klebsiella granulomatis (antigo Calymmatobacterium granulomatis)
Transmissão: sexual, fecal, autoinoculação.
Incubação: 30 dias a 6 meses.
Clínica: úlcera de borda plana ou hipertrófica, indolor, bem delimitada, com fundo granuloso,
de aspecto vermelho vivo e sangramento fácil. Pode ter configuração em “espelho”. Não há
adenite, embora possam se formar pseudobubões (granulações subcutâneas) na região
inguinal, geralmente unilaterais.
Diagnóstico: biópsia.
Tratamento:
Doxiciclina 100 mg 12/12 h por mínimo de 21 dias e até cura clínica, ou Estearato de
eritromicina 500 mg 6/6 h pelo mesmo período acima

Cancro mole
Agente etiológico: Haemophilus ducrey Transmissão: exclusivamente sexual
Incubação: 3 a 5 dias, mas pode chegar até 2 semanas
Clínica: lesões dolorosas, geralmente múltiplas, com bordas irregulares e contornos
eritematosos. A base é recoberta por exsudato necrótico, amarelado de odor fétido, com
sangramento fácil. Os linfonodos podem ser dolorosos com evolução para liquefação e
ﬁstulização por orifício único.
Diagnóstico:
PCR: padrão ouro
Bacterioscopia pelo Gram: bacilos Gram negativos intracelulares
Cultura: apesar de ser o mais sensível, é de difícil realização
Tratamento:
Azitromicina 1 g VO DU, ou Ciprofloxacino 500 mg 12/12 h VO por 3 dias, ou
Eritromicina 500 mg 6/6 h VO por 7 dias, ou Ceftriaxone 250 mg IM DU

Linfogranuloma venéreo
Agente etiológico: Chlamydia trachomatis - sorotipos L1, L2 e L3.
Transmissão: exclusivamente sexual.
Incubação: 3 a 30 dias
Clínica: evolução em três fases:
Lesão de inoculação: pápula, pústula ou exulceração indolor, que desaparece sem deixar
sequela. Costuma não ser notada pelo paciente.
Disseminação linfática regional: entre 1 a 6 semanas após a lesão inicial, geralmente unilateral.
Evolui com supuração e fistulização por orifícios múltiplos. Pode haver febre, mal-estar,

anorexia, emagrecimento, artralgia, sudorese noturna e meningismo.
Complicações: obstrução linfática crônica, fístulas e estenoses.
Diagnóstico: geralmente pela clínica. Sorologia identifica anticorpos contra todas as infecções
por clamídia.
Tratamento: não reverte as sequelas
Doxiciclina 100 mg 12/12h - 21dias, ou Eritromicina 500 mg 6/6 h - 21 dias

