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Resumo
Pacientes após a menarca, com quadro clínico compatível com vulvovaginite foram
analisadas no presente estudo, cujos objetivos foram: identificar a frequência de
espécies de C. albicans, não C. albicans e resultados negativos; correlacionar a
cultura vaginal para leveduras com fatores de risco e

sintomatologia; comparar

resultados positivos com os negativos para leveduras nas culturas vaginais e anais;
comparar os resultados positivos para C. albicans com outros resultados
encontrados nas culturas vaginais e anais; comparar a positividade concomitante
para C. albicans e não C. albicans nas culturas vaginais e anais. A seleção da
casuística ocorreu entre maio de 2003 e maio de 2005, sendo incluídas 99
pacientes, procedentes de Natal, RN. Os métodos laboratoriais utilizados consistiram
em cultivo em CHROmagar Candida, provas de termotolerância a 42-45oC e NaCl
hipertônico, além dos métodos clássicos de assimilação e fermentação de
carboidratos. Para a análise estatística foram utilizados números absolutos,
percentuais, medidas de tendência central, Teste do qui-quadrado (χ2) com correção
de Yates e Teste exato de Fisher, além de Odds ratio. A espécie mais freqüente foi
C. albicans em 69% dos casos. A positividade para Candida spp apresentou
associação com o uso de roupas íntimas justas e/ou sintéticas, doenças alérgicas e
ocorrência de prurido, leucorréia e eritema. A colonização anal determinou um
aumento

da

chance para

colonização vaginal,

sendo

2,8

e

4,9

maior,

respectivamente para Candida spp e C. albicans. A colonização anal positiva para C.
albicans implicou numa chance 3,7 vezes maior para a positividade vaginal em
comparação às outras espécies. Esses dados sugerem uma provável contaminação
vaginal a partir do ânus.
x
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1 INTRODUÇÃO

Definem-se como portadoras de

candidíase vulvovaginal (CVV), todo um

conjunto de pacientes com ou sem sintomas, as quais apresentam cultura positiva
para Candida spp e cuja sintomatologia depende de suas respostas diante do
microrganismo, em determinado momento1. Estes fungos, comensais das mucosas
vaginal e digestiva, são classificados como gram positivos e têm virulência
limitada2,3, tornando-se patogênicos sob determinadas condições que interferem com
o equilíbrio do meio vaginal3.
A CVV é um dos diagnósticos mais freqüentes em ginecologia

4-6

,

cuja

incidência tem aumentado consideravelmente na última década4. Raylander et al5,
estudando mulheres adolescentes, encontraram uma incidência de 42%. Dan et al6,
em um estudo comparativo, observaram 35,5 % entre pacientes sintomáticas e
15% em mulheres assintomáticas de um grupo controle. A despeito destas taxas,
um estudo africano encontrou apenas 2,6% e 6,7% de positividade para Candida
spp entre mulheres rurais e urbanas, respectivamente7.
A colonização assintomática ocorre em 25% das mulheres adultas e sadias8,
sendo que

75% delas apresentam, algum episódio de infecção clínica em suas

vidas 8- 14 .
De todas as micoses, a CVV juntamente com a candidíase oral, são tidas
como as duas formas mais comuns de infecções oportunistas2 e a transformação da
condição assintomática para a sintomática indica uma transição da forma
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saprófita para a forma patógena11, 15.
Existe consenso entre vários autores1,

4, 16-19

,

que

indicam C. albicans

como o principal agente responsável pela CVV, respondendo por 80 a 90% dos
casos, em estudos realizados nos
autores

EUA, países europeus e Israel.

sul-americanos, em estudos recentes, encontraram

Todavia,

percentuais abaixo

de 80%12,13,20.
Nos últimos

anos,

tem-se observado um

aumento na freqüência das

espécies não C. albicans, principalmente C. glabrata
guilliermondii

19

4, 16-19

, C. tropicalis

e C. parapsilosis 4, indicando uma tendência de

20

, C. krusei

22,

C. lusitaniae

13

, C.

mudança na

etiologia da candidíase, após décadas de predomínio de C. albicans
espécies como C. kefyr

4,19,21

e Rhodutorula sp

17

. Outras

13

têm sido

também referidas em estudos mais recentes. Entretanto, parece haver diferenças
quanto às espécies de leveduras vaginais isoladas, conforme a localização
geográfica, sugerindo Ferrazza et al13 que esta variação deva ser considerada entre
os fatores epidemiológicos.
Atualmente, a CVV vem sendo considerada um importante problema de
saúde pública mundial

por acometer milhões de mulheres anualmente,

determinando grande desconforto, interferindo com as relações sexuais e afetivas e
comprometendo o desempenho laboral de uma grande parcela da

população

economicamente ativa23. Apesar disto, o número de informações na literatura sobre
o assunto é ainda insatisfatório, tendo em vista a pouca atenção

recebida

das autoridades sanitárias e agências de apoio à pesquisa, embora diversos dados
epidemiológicos e microbiológicos permaneçam controversos. Nesse sentido, foi

3

elaborado o presente estudo, que teve por objetivos: identificar a frequência de
espécies de C. albicans, não C. albicans e resultados negativos; correlacionar a
cultura vaginal para leveduras com os fatores de risco; correlacionar a cultura
vaginal para leveduras com a sintomatologia; comparar resultados positivos com os
negativos para leveduras nas culturas vaginais e anais; comparar os resultados
positivos para C. albicans com outros resultados encontrados nas culturas vaginais e
anais; comparar a positividade concomitante para C. albicans e não C. albicans nas
culturas vaginais e anais.
Até o presente, não encontramos estudos abordando estes aspectos da CVV
no estado do Rio Grande do Norte.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O quadro clínico clássico da

CVV

consiste em prurido vulvar intenso,

leucorréia, dispareunia, disúria, edema, eritema vulvovaginal11, 15, 24, sendo o prurido,
o sintoma mais importante quando a CVV é comparada a vulvovaginites de outras
etiologias24,25,26, podendo, inclusive,

determinar lesões satélites vulvares, como

escoriações2 e fissuras24. O comprometimento do colo uterino com erosão e
inflamação também têm sido relatado20.
O equilíbrio microbiológico, ao lado de outros fatores como a integridade da
mucosa, a presença das imunoglobulinas A e G, dos polimorfonucleares e dos
monócitos, determinam a defesa vaginal contra infecções 27.
Os lactobacilos, integrantes da microbiota vaginal normal, formam ácido lático
a partir do glicogênio, cuja produção e secreção é estimulada pelos estrogênios.
Esse mecanismo propicia uma acidez adequada (pH 4,5) no ambiente vaginal,
dificultando a proliferação da maioria dos patógenos, sendo Candida uma exceção
pela sua resistência ao pH ácido 27.
No que tange às formas de transmissão, a CVV não é tradicionalmente
considerada uma doença sexualmente transmissível (DST), visto que acomete
mulheres celibatárias e também porque o gênero Candida é saprófita da microbiota
1,16

vaginal

. Entretanto, a via sexual não pode deixar de ser considerada como uma

forma de transmissão, já que a maioria das pacientes acometidas têm vida sexual
ativa 16.
O sêmen depositado na mucosa vaginal, sendo um importante agente
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imunossupressor rico em prostaglandinas E1 e E2 e as microfissuras determinadas
pela fricção do pênis com a mucosa vaginal parecem justificar a infecção por
Candida 8.
O início das relações sexuais1

e outras práticas sexuais, que incluem a

masturbação usando saliva28, sexo oro-genital receptivo1,5,21,29,30, além da maior
freqüência de relações sexuais8 e o contato com um novo parceiro8, aumentam a
incidência da infecção. A presença de vários sítios de colonização no parceiro sexual
também tem sido referida como associada à CVV por C. albicans 27.
Embora a transmissão intra-uterina não tenha sido usualmente investigada,
Engelhart et al 31, estudaram um caso de sepse fetal por C. albicans com óbito intrauterino em uma gestação de 21 semanas, cuja gestante havia sido tratada na 18a
semana e não haviam sido identificadas situações de risco para infecção intraútero como rotura prematura das membranas ou cerclagem.
Parece provável que o fungo penetre pelas membranas íntegras, de modo
que lesões de cordão umbilical, membranas e placenta já foram descritas. Apesar
disso, esta forma de transmissão é incomum, a despeito da alta prevalência na
gestação, por determinação de algum mecanismo de proteção ainda desconhecido8.
A infecção micótica da genitália externa alcança grande expressão durante a
gestação32, possibilitando a transmissão neonatal durante o parto, estando a mãe
colonizada33. Em decorrência da exposição aos altos níveis de estrógeno intraútero, pode haver persistência da colonização neonatal por C. albicans nas primeiras
semanas de vida, possibilitando o desenvolvimento de CVV nas crianças 33.
Entre o período neonatal e a puberdade, devido aos baixos níveis de
estrógeno, assim como também em mulheres menopausadas que não fazem terapia

6
de reposição hormonal e durante a lactação, não se evidenciam episódios de
CVV com frequência33.
Banerjee et al34 afirmam que o isolamento de Candida spp no trato genital de
crianças de 3 a 9 anos indica que uma patologia de base deva ser investigada.
Embora não exista consenso entre os autores, alguns fatores de risco
potenciais para a candidíase vulvovaginal são referidos35.

Após a menarca, a

presença de ciclos menstruais regulares, tem sido identificada como relevante fator
de risco para a CVV32,

35

, com maior incidência de casos a partir do pico de

estradiol33,35,36, especialmente no período pré-menstrual, onde observa-se um
mecanismo imunossupressor natural da mucosa vaginal induzido pela progesterona,
que inibe a imunidade celular local contra C. albicans 8,37.
A gravidez e o uso de contraceptivos orais de altas doses, por serem
situações

de

hiperestrogenismo,

incrementam

a

produção

de

glicogênio,

aumentando o substrato nutricional dos fungos, bem como a sua capacidade de
adesão e germinação1,33,37. O mesmo ocorre com relação à

terapia de reposição

hormonal1,33.
Destes fatores de risco, a gestação tem sido apontada como um dos mais
freqüentes14, 38, porém o uso de contraceptivos orais tem tido menos importância
ultimamente, em função da

prescrição

corriqueira

de

pílulas

de

baixa

dosagem10. Por outro lado, o uso de progestogênios orais e sobretudo injetáveis,
segundo Dennerstein33, confere às mulheres certa proteção contra episódios de
CVV, tendo em vista os níveis de estradiol serem

mantidos

baixos, como no

período de lactação. Esta afirmação, porém, não tem consonância com os dados
de Beigi et al29, que

encontraram

uma

associação

entre o

uso

de

7

Acetato de depomedroxiprogesterona nos últimos quatro meses com a colonização
vaginal positiva.
O diabetes mellitus

descontrolado,

promovendo

alterações metabólicas,

como o aumento dos níveis de glicogênio, com conseqüente acidificação do meio,
facilita a proliferação de leveduras10,27. O controle glicêmico adequado, associado a
mudanças comportamentais reduz este risco 30.
Kelekcis et al39 em um estudo comparativo entre mulheres grávidas com CVV
e um grupo controle de gestantes assintomáticas, observaram que a concentração
de glicose entre 24 e 28 semanas foi maior nas gestantes sintomáticas, quando
utilizado o teste oral de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g (TOTG 75g).
O uso de antibióticos é um dos fatores mais freqüentemente associados à
CVV6,

36,37,38,40

e parece estar relacionado à destruição da microbiota bacteriana

vaginal, particularmente dos bacilos de Döderlein, diminuindo a competição por
nutrientes e favorecendo o crescimento, adesão e posterior germinação dos
microrganismos do gênero Candida 37.
Não parece existir associação significante da CVV com o uso de absorventes
internos e duchas vaginais1, porém existe divergência entre alguns autores com
relação ao uso de dispositivo intra-uterino (DIU)28,38,41. Já o uso de espermicidas,
segundo Nyirjesy 24 predispõe à CVV.
A associação de rinite e outras doenças alérgicas com a CVV vem sendo
descrita há vários anos, especialmente na sua forma recorrente, cuja incidência é de
70%8.
Hábitos higiênicos inadequados, tais como a higiene anal realizada no sentido
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do ânus para a vagina, podem contaminar as roupas íntimas e a vagina com
resíduos fecais, favorecendo o desenvolvimento da CVV35.
Alguns autores enfatizam que o uso de roupas íntimas justas e/ou sintéticas35
e de meias calças42, determinando pouca aeração nos órgãos genitais e
aumentando a umidade, predispõe à CVV.
No que concerne à patogenicidade do gênero Candida,

o processo de

adesão tem importância fundamental e se processa pela união do conídio a um
receptor de membrana (iCb3 e fibronectina) através de uma proteína existente na
membrana fúngica 37.
A adesão fúngica à superfície epitelial é facilitada pela sua exposição aos
complexos epiteliais glicoprotéicos, receptores de membrana e inibida pela
competição com a microbiota vaginal, especialmente bacilos de Döderlein 37.
Uma vez aderidos, os conídios são incapazes de penetrar no epitélio vaginal,
sendo necessária a sua germinação, desenvolvendo as pseudohifas. Uma vez
formadas, as pseudohifas se agrupam, constituindo o micélio, capaz de invadir o
epitélio vaginal 3, através da produção de proteases que atuam sobre as proteínas
defensivas da mucosa vaginal 37.
A invasão epitelial ocasiona a liberação de bradicininas e prostaglandinas
com capacidade de induzir processos inflamatórios locais, ocasionando edema,
eritema e aumento do fluxo vaginal. Por este motivo, a leucorréia que acompanha a
candidíase é constituída por células vaginais esfoliadas e polimorfonucleares37. A
sintomatologia porém, parece não ter associação com o número de colônias
encontradas 43.
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3 ARTIGOS ANEXADOS

ARTIGO 1:
CANDIDIASE VULVOVAGINAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Femina 2005; 5 (33): 347-51

ARTIGO 2:
CANDIDÍASE VULVOVAGINAL: SINTOMATOLOGIA, FATORES DE
RISCO E COLONIZAÇÃO ANAL CONCOMITANTE
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 2007; 1 (29): 3-9
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas
sobre candidíase vulvovaginal, elaboramos um projeto intitulado Dinâmica de
colonização e infecção da candidíase vulvovaginal recorrente, o qual recebendo
parecer favorável da Comissão de Ética em Pesquisa da UFRN, viabilizou o nosso
ingresso no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPCSA) da UFRN
– Grau de Mestrado.
Durante o processo de seleção da casuística, nos deparamos com algumas
dificuldades no que se refere aos retornos seqüenciais das pacientes, que segundo
o projeto original teriam que completar pelo menos seis durante um ano, com
intervalos bimestrais. A definição deste parâmetro foi respaldada pela literatura que
classifica a candidíase vulvovaginal como recorrente, quando ocorrem pelo menos
quatro episódios anuais 8,19,24,37.
De um total de 104 pacientes inicialmente incluídas, tivemos perda de cinco,
em função de problemas técnicos inerentes ao processamento do material, dados
incompletos na ficha clínica e perda de contato com as pacientes .
Das 99 pacientes incluídas na amostra, apenas 28 completaram os seis
retornos previstos, inviabilizando, a execução do projeto conforme a proposta inicial.
Tendo em vista dados da

literatura referirem uma incidência de candidíase

vulvovaginal recorrente de 5% 19,24,37,44, constatamos a necessidade de uma
amostra consideravelmente maior, no sentido de serem evitados vieses e pouca
confiabilidade dos resultados.
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O número de retornos das 99 pacientes variou entre dois e seis, resultando
em 294 culturas, a partir das amostras coletadas em ambos os sítios anal e vaginal,
as quais foram incluídas na análise.
Considerando os dados disponíveis, redefinimos o nosso estudo, o qual foi
renomeado “Candidíase vulvovaginal: sintomatologia, fatores de risco e colonização
anal concomitante”, classificado como estudo epidemiológico do tipo seccional ou
transversal.
Ao longo do estudo, publicamos dois artigos em periódicos, classificados
como Qualis C internacional e Qualis A nacional da Capes, respectivamente.
Na primeira publicação denominada “Candidíase vulvovaginal: uma revisão
de literatura” (artigo 1), procuramos fazer uma exaustiva revisão sobre o assunto no
que tange a dados epidemiológicos, patogenia, quadro clínico, diagnóstico,
candidíase vulvovaginal recorrente e tratamento, à luz de dados atualizados da
literatura mundial.
O segundo artigo, intitulado “Candidíase vulvovaginal: sintomatologia, fatores
de risco e colonização anal concomitante”, refere-se ao estudo sob a nova
abordagem que norteou a pesquisa.
Neste estudo, encontramos que nas 294 culturas realizadas, o resultado foi
positivo em 134 culturas vaginais e em 105 das culturas anais, correspondendo a
46% e 36% do total, respectivamente (Apêndice 4).
No que concerne à etiologia, C. albicans foi o agente mais freqüente em
ambos os sítios de coleta, sendo 69% na vagina e 51% no ânus (Apêndice 4).
Quanto aos demais resultados do estudo, apresentados sob forma de tabelas
no segundo artigo anexado, achamos pertinente fazer algumas considerações.

24
Ao analisarmos os fatores de risco, encontramos associação e significância
estatística para o uso de roupas íntimas justas e/ou sintéticas, alergias e gestação,
sendo que apenas os dois primeiros fatores de risco, determinaram um aumento da
chance para colonização vaginal concomitante. A não observação da maior chance
para gestação, contrariando todos os relatos da literatura consultada1,33,37, se deve
ao pequeno tamanho da amostra, visto que o número de pacientes gestantes foi de
apenas 35. Acreditamos que o fato de os outros fatores de risco, também referidos
na literatura, não terem determinado significância estatística, segue o mesmo
raciocínio.
Com

relação

à

sintomatologia,

foi

considerado

apenas

o

primeiro

atendimento, quando as pacientes ainda não haviam sido tratadas. Como a
terapêutica não fazia parte do protocolo e algumas pacientes foram provavelmente
tratadas de formas diferentes, achamos inconveniente considerarmos

o quadro

clínico a partir do segundo atendimento pela ausência de uniformidade terapêutica, o
que determinaria um viés. Acreditamos, mais uma vez, que o pequeno tamanho da
amostra aqui, também contribuiu para a não observação de significância estatística
para os outros sinais e sintomas referidos em diversos estudos.
Na revisão de literatura dos últimos dez anos, que realizamos, não
encontramos muitos estudos que enfocassem a associação da colonização anal
concomitante com a vaginal. Um dos estudos,

realizado por

Candido et al45,

revelou que o isolamento de leveduras na vagina e ânus, mostraram percentuais
similares, sendo que em 91,3% das pacientes com resultados positivos, houve
concomitância nos dois sítios de coleta.
A chance das pacientes com colonização anal positiva de apresentarem
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cultura vaginal positiva concomitante foi 2,8 e 4,9 vezes maior,

respectivamente

para Candida spp e C. albicans. Esse achado reforça a importância atribuída à
contaminação vaginal por continuidade a partir do trato gastrointestinal35.
O isolamento anal de C. albicans determinando uma chance 3,7 maior de
colonização vaginal, quando comparada às outras espécies isoladas, sugere uma
provável contaminação vaginal a partir do ânus. Tendo em vista esta afirmação só
poder ser confirmada mediante testes de similaridade genética, como a prova Ca3
para C. albicans

46

, achamos conveniente que futuramente um estudo abordando

este aspecto seja conduzido em nosso meio.
Os resultados descritos no artigo anexado 2 permitem que se conclua:
-

Entre as pacientes com cultura vaginal positiva para Candida spp, a
espécie mais comum foi C. albicans;

-

Foi observada uma associação relevante com o uso de roupas justas
e/ou sintéticas, a presença de doenças alérgicas, a ocorrência de
prurido, leucorréia e eritema, os quais apresentaram significância
estatística;

-

As pacientes com colonização anal positiva para Candida spp e C.
albicans apresentaram uma chance maior de colonização / infecção
vaginal concomitante;

-

A concomitância nos dois sítios de coleta foi significativa,
especialmente quando a espécie isolada foi C. albicans, sugerindo
uma possível contaminação vaginal a partir do ânus.

Diante do exposto, achamos conveniente que um estudo prospectivo, com
uma amostra mais representativa, seja realizado em nosso meio abordando,
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fatores de risco, visando identificar formas de prevenção da CVV a partir de ações
educativas como mudanças de comportamentos e hábitos, ressaltadas na
literatura30. Dentre elas, poderiam ser abordados a realização correta da
higienização anal, no sentido de se prevenir contaminação vaginal, a substituição
de roupas íntimas justas e/ou sintéticas por outras que permitam maior aeração nos
órgãos genitais, além do tratamento de doenças alérgicas associadas à CVV, como
rinite e asma brônquica.
Acreditamos que a nossa pesquisa foi oportuna no sentido de ter contribuído
com mais informações, somando-se aos dados atualmente disponíveis sobre CVV,
podendo servir de base para que outros trabalhos, complementares e mais
abrangentes possam ser realizados, especificamente em nosso meio, onde as
pesquisas não são usuais.

As conclusões a que chegamos, podem orientar

aos profissionais que atendem mulheres portadoras de CVV, no que se refere à
prevenção, embasados nas ações educativas acima mencionadas.
Sobre a metodologia utilizada (Apêndice 3), acreditamos que foi condizente
com o que esperamos. As dificuldades com a adequação de horários, a restrição
de tempo para o estudo, além do número reduzido de pacientes referenciadas para
coleta por outros profissionais, foram entraves encontrados, que justificaram a
mudança do tema inicialmente proposto.
Para finalizar, consideramos a pós-graduação possibilitou uma experiência
enriquecedora para a nossa formação profissional, com a primazia de preencher
uma lacuna, quanto à pesquisa científica, de fundamental importância, por
trabalharmos em uma Instituição Universitária.
O convívio com pesquisadores de outras áreas de atuação, a expensas da
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interdisciplinaridade do programa, possibilitou que nos inteirássemos sobre outras
vertentes de pesquisas, ampliando nossos conhecimentos para além de nossa área
profissional.
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Apêndice
Apêndice 1
Termo de consentimento livre e esclarecido
Candidíase vulvovaginal: freqüência de espécies albicans e não albicans, co-relação da
positividade com os fatores de risco, a sintomatologia e a concomitância de colonização em
sítio de coleta anal.
Pesquisador responsável: Profa Dra. Eveline Pipolo Milan
Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, sn, Depto de Microbiologia e Parasitologia, Centro de Biociências,
Campus Universitário. Telefones: 3211 9210 – 3215 3437.
Você está sendo solicitada a participar de uma pesquisa realizada para estudar a candidíase
vulvo-vaginal. Neste documento, denominado “consentimento livre e esclarecido”, constarão às informações
relativas a esse estudo. Uma vez esclarecida e caso você concorde em participar, será solicitada a assinar este
documento. Será fornecida a você uma cópia, que deverá ser guardada.
Seus direitos:
Sua participação depende da sua livre decisão e você não receberá qualquer remuneração ou
auxílio financeiro por ela. Os dados obtidos no estudo serão divulgados em veículos de circulação científica
(congressos e periódicos), mas sua identidade será mantida em sigilo. Caso você decida não participar da
pesquisa, os seus direitos à assistência médica e orientação no serviço não sofrerão quaisquer prejuízos.
Objetivos do estudo:
Muitas mulheres na idade adulta apresentam candidíase vulvo-vaginal (“monília”). Este estudo
pretende caracterizar o agente causador dessa doença, analisar os aspectos clínicos relacionados às pacientes
e estabelecer formas de prevenção e tratamento.
Procedimento utilizados na pesquisa:
Caso você aceite participar da pesquisa, será entrevistada por seu médico, que também
colherá da sua vagina e ânus, secreção para exame. A colheita será feita com swab (espécie de cotonete) e
não é dolorosa. Você será agendada para outras avaliações, a cada dois meses, independente de estar ou não
apresentando sintomatologia. Caso apresente sintomas, deverá retornar antes do período agendado.

Riscos e benefícios esperados:
Sua participação nesta pesquisa não determina quaisquer riscos ou prejuízos à sua saúde. Por

outro lado, ela será muito importante para a elaboração do estudo, que possibilitará a avaliação dos aspectos
clínicos da doença e o estabelecimento de novas formas de prevenção e tratamento, podendo beneficiar muitas
mulheres que padecem do mesmo problema.
Outros métodos alternativos existentes:
O exame do fluxo vaginal a fresco, colhido quando existe corrimento e o preventivo
(Papanicolau), colhido pelo menos uma vez por ano, são muito importantes e também permitem diagnosticar a
Candidíase vulvo-vaginal. Entretanto, não são suficientes para a realização desta pesquisa, que utiliza exames
mais específicos para diagnosticar o agente causador da doença.
Declaro que fui informada do objetivo da pesquisa, dos procedimentos, riscos e benefícios da
minha participação, bem como da divulgação posterior dos resultados. Eu, de livre e espontânea vontade,
concordo em participar e estou ciente de que poderei suspender minha participação a qualquer momento, sem
que isto afete meus direitos de receber atendimento médico conforme necessário.
Assinatura da paciente:______________________________________________________Data:___/___/___
Assinatura do médico assistente:______________________________________________ Data:___/___/___
Assinatura da testemunha:___________________________________________________ Data:___/___/___

Apêndice 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA
ANEXO 1 – FICHA CLÍNICA PRINCIPAL
Estudo da dinâmica de colonização/infecção na candidíase vulvovaginal recorrente

Paciente:

Reg:

Idade:

Profissão:

Data:

Telefone/End:

Fatores de risco / associados:
Vida sexual ativa: Sim

Não

- há ___________ anos - _________ parceiros/ano

Imunossupressores

Diabetes

Imunodepressão (AIDS, neoplasia, etc.)

Corticoterapia atual

Antibióticos (últimos 30 dias) Rinite alérgica

Asma

Outras alergias

Traumatismo

Absorvente interno

DIU

Uso de calças apertadas

Roupas íntimas de nylon

Anticoncepcional

oral

atual

-

Especificar

__________________
Reposição

hormonal

-

Especificar

________________________________________________
Quadro clínico:
Prurido

Leucorréia

Disúria
Tratamento instituído:
Observações:

Dispareunia

Edema

Odor fétido

Eritema

Apêndice 3
Métodos

1. Desenho do estudo:
Esta pesquisa é um estudo epidemiológico do tipo seccional ou transversal, o
qual se caracteriza pela observação direta de uma determinada população,
composta por um número pré-estabelecido de unidades de observação, num único
momento. Nesse tipo de estudo, as informações individuais são coletadas num
determinado prazo, o mais curto possível, decorrido entre as observações do
primeiro e último indivíduo, de forma que ignoramos esse intervalo de tempo,
considerando que todas as observações foram realizadas num mesmo instante 47.

2. População do estudo:
O presente estudo foi realizado na cidade de Natal – RN, com pacientes residentes
na capital ou no interior do estado, atendidas no ambulatório da Maternidade Escola
Januário Cicco, da UFRN e em duas clínicas particulares.
No período de maio de 2003 a maio de 2005, foram recrutadas 104 pacientes, com
diagnóstico de vulvovaginite, atendidas por médicos participantes do estudo e outros
colaboradores que referenciaram suas pacientes, das quais, 99 foram incluídas no
estudo. A não inclusão de

cinco pacientes deveu-se à ocorrência de dados

incompletos na ficha clínica de investigação ou a problemas técnicos relativos ao
processamento do material coletado. O número de atendimentos para cada
paciente, de dois a seis, variou em função da ocorrência de episódios sintomáticos
e do comparecimento aos retornos agendados. A partir de 99 pacientes, foram

coletadas 294 amostras de secreção nos dois sítios de coleta, as quais foram
submetidas a cultura.

2.1.1. Critérios de inclusão:
Foram incluídas no estudo, pacientes após a menarca, com quadro clínico
compatível com vulvovaginite, que concordaram em participar do estudo.

2.1.2. Critérios de exclusão:
Foram considerados critérios para exclusão do estudo, evidências clínicas de
neoplasias malignas e AIDS.

3. Coleta de dados:
Para cada paciente selecionada, foi preenchida uma ficha clínica principal de
atendimento (Apêndice 2), compreendendo dados demográficos e clínicos.
O atendimento consistiu em exame clínico ginecológico e coleta de secreção vaginal
e anal para cultivo.

3.1. Métodos laboratoriais:
3.1.1. Coleta das amostras e semeadura
As amostras foram coletadas pelo ginecologista. A secreção vaginal foi coletada
através da fricção de zaragatoa sobre a superfície das paredes vaginais. A coleta
anal foi realizada através da introdução de 1 cm da extremidade de uma zaragatoa
no ânus. Em seguida, cada zaragatoa foi introduzida em tubo contendo 0,5 mL de
água destilada esterilizada.
O material coletado foi acondicionado a 4

0

C, por até 24 horas e encaminhado ao

laboratório de Microbiologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da

UFRN, onde foi processado.

3.1.2. Cultivo e identificação das leveduras
O material foi semeado, pela técnica de esgotamento, em placas de Petri, contendo
CHROMagar Candida® (CHROMagar Microbiology, Paris, França). As placas foram
incubadas a 30°C, durante 96 horas. Colônias de cores diferentes, ou ainda,
colônias de mesma cor, mas que apresentaram características fenotípicas distintas
(tamanho, textura, tonalidade), foram re-isoladas separadamente para que se
procedesse a identificação.

3.1.3. Micromorfologia
As colônias de coloração verde foram submetidas à prova do micro-cultivo. Cada
amostra foi semeada, com o auxílio de agulha de níquel-cromo, em três estrias
paralelas sobre placa de Petri (90 X 15mm) contendo ágar fubá com Tween-80. As
estrias feitas sobre o ágar foram cobertas com lamínula esterilizada e a placa
incubada a 25 - 28°C, durante 48 a 96 horas. As leituras,
diariamente, em

foram realizadas

microscópio óptico, com objetivas de 10X e 40X, para a

observação de clamidoconídios, que confirmaram o diagnóstico de C. albicans ou C.
dubliniensis, bem como de outras estruturas morfológicas, a saber: blastoconídeos,
artroconídeos, pseudohifas e outros. As colônias de coloração diferente do verde
foram submetidas à análise do perfil bioquímico pelo método clássico.

3.1.4. Triagem fenotípica de C. dubliniensis através do teste de tolerância à
temperatura de 42°C
Com a finalidade de verificar a capacidade de crescimento das leveduras a 42°C,
uma unidade formadora de colônia (UFC) de cada isolado suspeito (clamidoconídio

positivo) foi semeado em placa com agar Sabouraud-dextrose (SDA), em forma de
estrias descontínuas em três quadrantes. As placas foram incubadas a 42°C e a
leitura foi realizada após 48 horas de incubação. Amostras controle de cepas padrão
de C. albicans do “American Type Culture Collection” (ATCC) 76615 e de C.
dubliniensis do Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) 7987 foram incubadas
paralelamente às amostras clínicas, como referência para o padrão de crescimento.
Isolados que não exibiram nenhum crescimento, ou tiveram crescimento parcial
(apenas no primeiro quadrante), foram consideradas suspeitas de C. dubliniensis.
Aqueles isolados que exibiram crescimento nos três quadrantes semeados, foram
identificados como C. albicans.

3.1.5. Triagem fenotípica de C. dubliniensis através do teste do caldo hipertônico
Cada isolado suspeito (clamidoconídio positivo) foi semeado em 1mL de Sabouraud
caldo acrescido de NaCl 6,5%, e incubado durante 96 horas. As leveduras capazes
de turvar o meio foram identificadas como C. albicans. Aquelas incapazes de
provocar a turvação em até 96 horas, receberam identificação presuntiva de C.
dubliniensis 48.

3.1.6. Prova de assimilação de hidratos de carbono (auxanograma)
O perfil bioquímico das leveduras que não exibiram formação de clamidoconídios foi
estudado quanto a sua capacidade de assimilação de carbono. As fontes de carbono
utilizadas foram dextrose, maltose, sacarose, galactose, lactose, trealose, melibiose,
L-arabinose, celobiose, xilose, rafinose, dulcitol, ramnose, inulina e inositol. Foi
preparada suspensão da levedura em água destilada esterilizada, ajustando a
turbidez de acordo com o padrão 5 da escala de MacFarland. O meio C foi fundido e

estabilizado em banho Maria a 50oC. Para verificar a assimilação de fontes de
carbono foram adicionados 2mL da suspensão a 40mL do meio C e vertidos em
placa de Petri de 150 x 15mm. Após a solidificação do meio, a fonte de carbono
(meio C) foi distribuída eqüidistantemente sobre o ágar. A placa foi incubada a 25 28oC, durante 24-96 horas. A leitura foi realizada diariamente, sendo a positividade
observada através do surgimento de halo de crescimento, na área correspondente a
cada fonte.

3.1.7 Prova de fermentação de açúcares (zimograma)
O perfil bioquímico das leveduras que não exibirem formação de clamidoconídios foi
estudado quanto a sua capacidade de fermentação de açúcares, em que foram
empregados dextrose, maltose, sacarose, galactose, lactose e trealose.

Da

suspensão de cada levedura, em água destilada esterilizada, com turbidez
compatível com o padrão 5 da escala de MacFarland, foram inoculados 200µL em
tubos de ensaio contendo, cada um deles, meio de fermentação, tubo de Durham e
o respectivo carboidrato a ser estudado. Os tubos foram incubados a 25-28oC, por
28 dias, sendo a leitura realizada diariamente, observando-se a produção gás
(formação de bolha no interior do tubo de Durham).

4. Elenco de variáveis do estudo:
Quadro 1 –

Variáveis dependentes analisadas no estudo e suas respectivas

categorias
Variáveis
Descrição
Categoria
Resultado de Diagnóstico laboratorial a partir do Positiva para Candida
culturas
processamento da secreção coletada, spp / Negativa para
Candida spp
através de métodos específicos.
C. albicans /
não C.albicans

Quadro 2 – Variáveis

independentes analisadas no estudo e suas respectivas

categorias
Variáveis
Gestação

Descrição

Categoria

Fenômeno de desenvolvimento de produto da fecundação, e que

Sim

compreende as fases ovular, embrionária e fetal

Não

Processos

Hipersensibilidade a determinadas substâncias e agentes físicos,

Sim

alérgicos

à qual se atribuem muitas doenças, como asma brônquica, rinite,

Não

urticária e outras
Anticoncepção

Prevenção

de

Sim

hormonal oral

progestogênios isolados ou associados a estrogênios que agem

Não

da

gravidez

mediante

a

administração

impedindo a ovulação
Roupas

justas

e/ou sintéticas

Uso de roupas íntimas de nylon ou lycra e calças apertadas, que

Sim

determinam pouca aeração e maior umidade nos órgãos genitais

Não

externos.
Outros fatores de

Pacientes com diagnóstico prévio de diabetes mellitus, usuárias

Sim

risco

de dispositivo intra-uterino (DIU) e absorventes internos, sob uso

Não

atual ou nos últimos 30 dias de antibióticos ou corticosteróides
Leucorréia

Corrimento vaginal causado por microrganismos

Sim
Não

Prurido genital

Sensação de coceira na região genital

Sim
Não

Dispareunia

Sensação dolorosa durante as relações sexuais

Sim
Não

Edema genital

Eritema genital

Disúria

Acúmulo excessivo de líquido no espaço intersticial extracelular

Sim

da região genital

Não

Rubor congestivo da pele da região genital que desaparece

Sim

momentaneamente à compressão digital

Não

Sensação dolorosa durante a micção

Sim
Não

Odor fétido genital

Sítio de coleta

Cheiro desagradável determinado pelas emanações voláteis de

Sim

resíduos produzidos e acumulados nos órgãos genitais externos

Não

Local de coleta de amostras para cultura

Vagina

e

ânus

5. Análise dos dados:
Foi realizada uma avaliação estatística descritiva com apresentação detalhada da
quantidade de eventos encontrados em número absolutos, percentuais e medidas

de tendência central.
Para a determinação da associação entre as variáveis independentes e as
dependentes foi realizado o teste de associação qui-quadrado (χ2), com correção de
Yates e o teste exato de Fisher.
Em todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%.
Foram utilizados os seguintes programas de computador (sofwares):
. Epi info
. Excel: digitação do banco de dados
. SPSS para Windows versão 10.0: análise descritiva e teste qui-quadrado (χ2) .

6. Considerações éticas:
O estudo foi projetado de acordo com as Diretrizes e Normas regulamentadoras de
Pesquisa envolvendo seres humanos (Brasil, 1996) e encaminhado ao Comitê da
Ética em Pesquisa, da UFRN, recebendo parecer favorável (Cadastro 44/03).
Todas as pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Apêndice 4
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Figura 1 – Distribuição percentual dos resultados de 294 culturas vaginais para
Candida spp

105 (36%)

189 (64%)

Negativos
Positivos

Figura

2 – Distribuição percentual dos resultados de 294 culturas anais para

Candida spp

41 ( 31%)

C.albicans
não C. albicans

93 (69%)

Figura 3 – Distribuição percentual de 134 culturas vaginais positivas segundo a
espécie isolada

C. albicans
não C. albicans

51
(49% )

54
(51% )

Figura 4 – Distribuição percentual de 105 culturas anais positivas segundo a espécie
isolada

Abstract

Post-menarche patients with clinical signs of vulvovaginitis were analyzed in this
study, whose aims were the following: identify the frequency of C. albicans and non
C. albicans species and negative results, correlate the vaginal culture for yeast with
risk factors and symptomatology; compare positive and negative results for yeast in
the vaginal and anal cultures; compare the positive results for C. albicans with other
results found in the vaginal and anal cultures; and compare concomitant positivity for
C. albicans and non C. albicans in the vaginal and anal cultures. Sample selection
occurred between May, 2003 and May, 2005, and included 99 patients from Natal,
Brazil. The laboratory methods used consisted of CHROMagar Candida culture
medium, thermotolerance test at 42-45°C and hypertonic NaCL, in addition to the
classic methods of carbohydrate assimilation and fermentation. We used absolute
numbers, percentages, means of central tendency, chi-squared test (χ2) with Yates’
correction, Fisher’s exact test and odds ratio for statistical analysis. The most
frequent species was C. albicans in 69% of the cases. The positivity for Candida spp
showed an association with the use of tight-fitting intimate clothing and/or synthetics,
allergic diseases and the occurrence of itching, leukorrhea and erythema. Anal
colonization increased the likelihood of vaginal contamination by 2.8 and 4.9 times,
respectively, for Candida spp and C. albicans. When compared to the other species,
C. albicans-positive anal colonization increased by 3.7 times the likelihood of vaginal
positivity. These data suggest likely vaginal contamination originating in the anus.

