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RESUMO 

 

Diagnósticos imprecisos das vulvovaginites geram tratamentos inadequados que causam 

prejuízos à saúde das mulheres. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo: avaliar 

sistematicamente a eficácia dos métodos diagnósticos das vulvovaginites infecciosas. Para 

tanto, adota como método: realização de um estudo de corte transversal com 200 mulheres no 

menacme com queixa de corrimento vaginal. Foi coletado material vaginal dessas mulheres 

para realização dos seguintes exames: microbiológico a fresco e corado pelo Gram, citologia 

oncológica, teste das aminas e mensuração do pH vaginal. Foi avaliada a eficácia dos métodos 

disponíveis para diagnóstico do corrimento vaginal (sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo). Os dados foram inseridos em planilha do 

software Excel/Office 2010 com todas as variáveis e, após, exportados para o Graphpad Prism 

6, para análise estatística.  Resultados: na avaliação da eficácia dos métodos, foram estudadas 

200 pacientes, tendo como padrão ouro o exame microbiológico corado pelo Gram, através do 

qual foram obtidos os seguintes resultados: exame a fresco para a candidíase vaginal: 

sensibilidade = 31%, especificidade = 97%, valor preditivo positivo (VPP) = 54%, valor 

preditivo negativo (VPN) = 93%, acurácia = 91%; exame a fresco para vaginose bacteriana: 

sensibilidade = 80%, especificidade = 95%, valor preditivo positivo (VPP) = 80%, valor 

preditivo negativo (VPN) = 95%, acurácia = 92%; abordagem sindrômica para vaginose 

bacteriana: sensibilidade = 95%, especificidade = 43%, valor preditivo positivo (VPP) = 

30%, valor preditivo negativo (VPN) = 97%, Acurácia = 54%; abordagem sindrômica para a 

candidíase vaginal: sensibilidade = 75%, especificidade = 91%, valor preditivo positivo 

(VPP) = 26%, valor preditivo negativo (VPN) = 98%, acurácia = 90%; Papanicolau para a 

candidíase vaginal: sensibilidade = 68%, especificidade = 98%, valor preditivo positivo 

(VPP) = 86%, valor preditivo negativo (VPN) = 96%, acurácia = 96%; Papanicolau para 

vaginose bacteriana: sensibilidade = 75%, especificidade = 100%, valor preditivo positivo 

(VPP) = 100%, valor preditivo negativo (VPN) = 94%, acurácia = 95%. Houve apenas um 

único caso de tricomoníase vaginal, diagnosticado pela citologia oncológica e exame a fresco, 

confirmado pelo Gram. A abordagem sindrômica o deu como vaginose bacteriana.  A partir 

desses dados e tendo ainda o suporte da literatura mundial, foi elaborado o Protocolo de 

diagnóstico e tratamento das Vulvovaginites da Maternidade Escola Januário Cicco /UFRN. 

Desse estudo, restou como conclusão: o Papanicolau e o exame a fresco demonstraram, 

respectivamente, baixa e muito baixa sensibilidade para a candidíase vaginal; a abordagem 

sindrômica apresentou muito baixa especificidade e acurácia para a vaginose bacteriana, o que 

implica, na prática clínica, um grande número de pacientes não diagnosticadas ou tratadas de 

forma incorreta.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico, Candidíase, Vaginose Bacteriana e Tricomoníase. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Inaccurate diagnosis of vulvovaginitis generates inadequate treatments that cause damages 

women's health. Objective: evaluate the effectiveness of methods when diagnosing 

vulvovaginitis. Method: a cross-sectional study was performed with 200 women who 

complained about vaginal discharge. Vaginal smear was collected for microbiological tests, 

considering the gram stain method as gold standard. The efficacy of the available methods for 

diagnosis of vaginal discharge was assessed (sensitivity, specificity, positive predictive value 

and negative predictive value). Data were inserted to Graphpad Prism 6, for statistical 

analysis. Results: the following results were obtained: wet mount for vaginal candidiasis: 

sensitivity = 31%; specificity = 97%; positive predictive value (PPV) = 54%; negative 

predictive value (NPV) =93%; accuracy = 91%. Wet mount for bacterial vaginosis: sensitivity 

= 80%; specificity =95%; positive predictive value (PPV) = 80%; negative predictive value 

(NPV) = 95%; accuracy = 92%. Syndromic approach for bacterial vaginosis: sensitivity = 

95%; specificity=43%; positive predictive value (PPV) =30%; negative predictive value 

(NPV) = 97%; accuracy = 54%. Syndromic approach for vaginal candidiasis: sensitivity = 

75%; specificity =91%; positive predictive value (PPV) = 26%; negative predictive value 

(NPV) = 98%; accuracy = 90%. Pap smear for vaginal candidiasis: sensitivity = 68%, 

specificity = 98%; positive predictive value (PPV) = 86%; negative predictive value (NPV) 

=96%; accuracy = 96%. Pap smear for bacterial vaginosis: sensitivity = 75%; specificity = 

100%; positive predictive value (PPV) = 100%; negative predictive value (NPV) =94%; 

accuracy = 95%.  There was only one case of vaginal trichomoniasis reported – diagnosed by 

oncological cytology and wet mount – confirmed by Gram. The syndromic approach 

diagnosed it as bacterial vaginosis. From the data generated and with support on world 

literature, the Maternidade Escola Januário Cicco’s vulvovaginitis protocol was constructed.  

Conclusion: Pap smear and wet mount showed respectively low and very low sensitivity for 

vaginal candidiasis. Syndromic approach presented very low specificity and accuracy for 

bacterial vaginosis, which implies a large number of patients who are diagnosed or treated 

incorrectly. 

 

Keywords: Diagnosis, candidiasis, Bacterial Vaginosis and Trichomoniasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O corrimento vaginal ou vulvovaginite é uma alteração frequente na genitália 

feminina, que afeta mulheres em todas as idades, geralmente associada a outros estados 

inflamatórios ginecológicos, decorrentes de diversas causas, como as infecções determinadas 

por outros agentes inespecíficos, irritações, alergias e doenças sistêmicas
1, 2,3

. 

A vulvovaginite é uma das principais queixas das mulheres nos consultórios dos 

ginecologistas
1
. Esses processos infecciosos da vagina são responsáveis, muito 

frequentemente, pelo grande desconforto vaginal, dispareunia, ardor, prurido, além do próprio 

fluxo vaginal alterado e muitas vezes exacerbado. Em cerca de 90% das mulheres afetadas, 

essas condições ocorrem secundariamente a uma vaginose bacteriana, à candidíase ou, ainda, 

a tricomoníases vaginais que se instalam, na maioria das vezes, pela proliferação exacerbada 

dos agentes causais endógenos ou exógenos.  

A vaginose bacteriana (VB) e a candidíase vulvovaginal (CVV) são as causas mais 

frequentes de infecções vaginais, (22% a 50% e 17% a 39%, respectivamente) em mulheres 

com queixa de corrimento vaginal
2
. Infelizmente, essas condições são, frequentemente, 

banalizadas pelos médicos, resultando, muitas vezes, em diagnósticos equivocados e em 

tratamentos impróprios
3
.  

Por outro lado, no meio científico internacional, as infecções genitais baixas suscitam 

grande interesse geral, uma vez que exercem, seguramente, influências sobre a fertilidade 

futura da mulher, causam complicações perinatais (corioamnionites, partos prematuros e 

infecções neonatais) e levam, em muitos casos, a um estado doentio, alterando as condições 

psicossomáticas das mulheres. As V.V. podem causar complicações e sequelas, constituindo-

se não só em problemas médicos orgânicos, mas também em psicossociais e, até mesmo, 

econômicos – chegando a um custo estimado de 2.000 dólares/ano/mulher nos Estados 

Unidos
4
. 

Paralelamente aos distúrbios orgânicos, as V.V. podem causar – o que é fato –, 

também, sérios desajustes psicossociais em muitas mulheres, quer pela incerteza diagnóstica, 

dificultando a terapêutica, quer pela falsa impressão de serem portadoras de doenças 

sexualmente transmissíveis
4, 5

. 

Existem ainda outros tipos de vulvovaginites, porém, nem todas têm causa 

infecciosa, sendo que a VB, a CVV e a tricomoníase vaginal (TV) representam mais que 90% 

dos casos sintomáticos. No caso isolado da candidíase vaginal, estima-se que 275 milhões de 

dólares sejam gastos anualmente com drogas antifúngicas, sendo consideradas um dos dez 
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medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos
3
. Considerando-se, ainda, outros gastos, tais 

como consultas médicas e faltas ao trabalho, estima-se que o custo total anual para candidíase 

vaginal nos Estados Unidos, em 1995, foi de US $ 1,8 bilhão
4
.  

Ao mesmo tempo, sabe-se que a VB está associada a uma gama de morbidades 

infecciosas com sérias repercussões ginecobstétricas (aumento da susceptibilidade às 

infecções sexualmente transmissíveis e associação com resultados                                    

gestacionais adversos) 
4,5

. 

O quadro que se segue procura esquematizar de uma forma racional as principais 

repercussões das vulvovaginites para a saúde reprodutiva da mulher.  

 

 

 

Por outro lado, os relatos dos casos clínicos têm mostrado que, diferentemente do 

que se espera, poucas mulheres apresentam o corrimento vaginal clássico, confundindo e 

dificultando o diagnóstico 
6
. Em estudo prospectivo bem conduzido com mulheres 

sintomáticas para VV por Cândida prestes a comprar a medicação antifúngica, observou-se 

que apenas 34% tinham realmente candidíase vaginal 
7
. Observou-se que a maioria buscava a 

automedicação e evitava a consulta ginecológica por reconheceram a baixa taxa de sucesso 

desse procedimento. Sabe-se que muitas mulheres com vulvovaginite passam por uma 

avaliação médica inadequada e ineficiente, na qual o diagnóstico é quase sempre mal feito. O 

Repercussões do corrimento vaginal na saúde da mulher 

Tipo de desajuste Forma de Comprometimento 

 Orgânico 

 Corrimento 

 Vulnerabilidade biológica 

 

Odor, prurido, disúria, ardor 

Maior risco de aquisição e transmissão de 

DST/HIV/AIDS 

 Psicossocial 

 Disfunção sexual 

 Desajustes conjugais 

 

 

 Perda da autoestima 

 Vaginismo 

 Vulvodínea 

 Econômicas Alto custo financeiro do tratamento 

(direto e indireto) devido à grande 

frequência de ocorrência e recorrência 
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manejo da vulvovaginite é, frequentemente, realizado pelo telefone, o que, a despeito da 

praticidade, apresenta uma baixa concordância com o diagnóstico real 
8
. 

Na maioria das consultas ginecológicas, os ginecologistas e médicos de família não 

utilizam as ferramentas disponíveis (pH vaginal, teste das aminas e estudo microbiológico da 

flora vaginal) para diagnosticarem a infecção
9,10

. Do ponto de vista prático, esses dados 

indicam que os médicos devem ser cautelosos ao fornecer um diagnóstico baseado apenas nas 

queixas da paciente. Ela pode descrever seus sintomas com precisão, mas suas percepções 

sobre o que os está causando podem ser imprecisas
 10

. 

Particularmente, para aquelas com queixas recorrentes de corrimento vaginal, o 

passo mais importante é assegurar o diagnóstico etiológico correto
11, 

tendo em vista que os 

diagnósticos inadequados e imprecisos geram tratamentos errados e causam mais prejuízos 

que benefícios. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O corrimento vaginal mantém-se como a principal causa de procura ao ginecologista, 

constituindo-se, muitas vezes, num desafio para o profissional médico na medida em que os 

meios diagnósticos mais efetivos não são rotineiramente utilizados na prática diária.           O 

ginecologista costuma valer-se apenas da anamnese para fazer o diagnóstico do corrimento 

vaginal e, em alguns casos, inclui também o exame especular e o Papanicolaou (CO). Vários 

trabalhos científicos mostram claramente a baixa eficácia da AS para resolver o problema do 

corrimento vaginal 
12,13,14

. 

Provavelmente, esse fato é agravado devido a muitas mulheres apresentarem 

corrimento vaginal de causa não infecciosa 
13,14

. Não se pode esquecer, ainda, das descargas 

vaginais fisiológicas e não infecciosas que, muitas vezes, podem ser causadas pelo uso de 

duchas vaginais, por antissépticos íntimos, por distúrbios hormonais e por reações alérgicas, 

fato que diminui a efetividade da AS 
12,13,14,15

. Várias situações – como hipoestrogenismo, 

vulvites alérgicas, líquen escleroso, distúrbios do ecossistema vaginal 
13,16

 etc. – podem 

acarretar sintomas que mimetizam vulvovaginites, no entanto, sua abordagem deveria enfocar 

outros tipos de tratamento, que não incluem os antibióticos e os antifúngicos. 

Sabe-se que as principais vulvovaginites (VB, candidíase vaginal e a trichomoníase), 

mesmo sendo bem conhecidas, podem ter seu quadro clínico discordante daquele descrito na 

literatura ou mesmo ser mascarado pelas associações de doenças e por terapêuticas 

inadequadas. 

Tratamentos múltiplos e não direcionados, além de não resolverem o problema, 

podem induzir um processo de seleção natural de cepas, agravando os sintomas e ocultando 

doenças de maior gravidade, principalmente às endocervicites. O diagnóstico etiológico nas 

vulvovaginites se impõe especialmente nos quadros recidivantes, nos quais o distúrbio 

orgânico sempre vem acompanhado de transtornos emocionais e conjugais
11, 12,13,141,5,16.

 

A literatura tem mostrado que o uso da CO como único recurso complementar à 

abordagem clínica nos quadros de descarga vaginal pode levar a índices elevados de               

falso-negativos, a despeito, entretanto, da sua alta especificidade. 

Resultados positivos do exame de Papanicolaou, juntamente com o quadro clínico, 

podem sugerir a presença da vulvovaginite, no entanto, resultados negativos devem ser 

investigados, caso exista a suspeita clínica. Estudos recentes, utilizando a bacterioscopia 

(coloração pelo Gram), mostraram ser de grande ajuda uma vez que é fácil e barata de ser 

realizada, mesmo sabendo-se que essa técnica não apresenta alta sensibilidade diagnóstica 



11 

 

para as vulvovaginites. 

A bacterioscopia ( coloração pelo Gram) é  frequentemente utilizada como padrão 

ouro para o diagnóstico quando comparadas à citologia oncológica no diagnóstico da VB. 

Observou-se que a citologia oncológica apresenta baixa sensibilidade (43,1%), alta 

especificidade (93,6%), valor preditivo positivo de 73.8% e valor preditivo negativo de 

79,8%. Por essa razão, concluiu-se que a baixa sensibilidade da CO a torna inadequada para o 

rastreamento da VB. Por outro lado, em virtude da sua elevada especificidade, quando 

positivo, deve ser considerado no momento do tratamento 
17

. 

Outrossim, ao se adicionarem os critérios de Amsel no diagnóstico da VB, a 

sensibilidade e a especificidade dos exames citológicos (Papanicolaou) e bacterioscópico 

(Gram) foram semelhantes
18

. 

Também há relatos sobre a baixa sensibilidade diagnóstica do exame da CO para a 

candidíase vaginal sintomática. As peculiaridades desse exame, diante da alteração da flora 

bacilar ou da co-infecção com o Trichomonas vaginalis, interferem com a eficácia do 

diagnóstico
19

. 

Diante do cenário ora descrito, fica evidente a importância de profissionais 

capacitados para conduzir adequadamente os casos de corrimento vaginal, tanto para 

confirmação diagnóstica quanto para instituir a conduta adequada. 

Considerando-se que a origem do corrimento vaginal é multifatorial e que as 

associações de diferentes infecções são frequentes, o diagnóstico e o tratamento deverão ser 

individualizados, sendo inadmissível aceitar um tratamento sindrômico e/ou universalmente 

padronizado, pois a possibilidade de se prescrever uma terapêutica errada é muito grande. 

Portanto, a elaboração do diagnóstico das vulvovaginites deveria, obrigatoriamente, ter uma 

complementação com exames que incluam mensuração do pH vaginal, teste das aminas                

e, principalmente, estudo simplificado da microbiota vaginal. 

Os alunos e os residentes de ginecologia e obstetrícia não recebem treinamento para 

o diagnóstico etiológico dessas infecções e – como consequência disso –, em nossos dias, na 

maioria dos ambulatórios de ginecologia – quer sejam da rede pública de saúde ou não – os 

diagnósticos etiológicos do corrimento vaginal anormal são estabelecidos, invariavelmente, 

apenas pela observação desarmada. Apenas se faz o simples exame especular, atentando-se, 

quando muito, para seus aspectos clínicos mais comuns: cor, odor, quantidade e 

sintomatologia associada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

 

Instituir, no ensino prático da ginecologia, nova tecnologia para a abordagem do 

corrimento vaginal, avaliando o método mais adequado para o diagnóstico das principais 

vulvovaginites infecciosas responsáveis pelo corrimento vaginal em mulheres não grávidas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Instituir, no ensino prático da ginecologia, nova tecnologia para a abordagem do 

corrimento vaginal. 

 Avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo (VPP) e o valor 

preditivo negativo (VPN) da abordagem sindrômica, Papanicolau, um dos critérios de 

Amsel isolado (corrimento ou teste das aminas ou pH > 4.5 ou presença de “clue 

cells”) quando comparado ao padrão ouro (Critérios de Nugent + Critérios de Amsel 

associados) no diagnóstico da Vaginose Bacteriana. 

 Avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo (VPP) e o valor 

preditivo negativo (VPN) da abordagem sindrômica, Papanicolau, um dos critérios de 

Amsel isolado (corrimento ou teste das aminas ou pH > 4.5 ou presença de “clue 

cells”) quando comparado ao padrão ouro (Gram) no diagnóstico da Candidíase 

vaginal. 

 Avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo (VPP) e o valor 

preditivo negativo (VPN) da abordagem sindrômica, Papanicolau, um dos critérios de 

Amsel isolado (corrimento ou teste das aminas ou pH > 4.5 ou presença de “clue 

cells”) quando comparado ao padrão ouro (Citologia a fresco e Gram) no diagnóstico 

da Tricomoníase vaginal.  

 Criar protocolo para o diagnóstico específico e o tratamento das Vulvovaginites na 

Maternidade Escola Januario Cicco/UFRN. 
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4. MÉTODOS 

 

 

Foi realizado um estudo observacional de corte transversal, para o qual foram 

selecionadas mulheres com e sem queixa de corrimento vaginal que frequentaram o 

ambulatório de ginecologia geral de um hospital universitário no período de um ano. Todas as 

mulheres foram informadas sobre as propostas do estudo e, em seguida, responderam a um 

questionário (Anexo 1), aplicado pelo pesquisador para avaliar se preenchem os critérios 

necessários para serem aceitas pela pesquisa . As participantes que voluntariamente aceitaram 

fazer parte da pesquisa preencheram e assinaram o termo de consentimento pós-informação, 

respeitando as normas da Comissão de Ética em Pesquisa do HUOL.  

Foram incluídas pacientes no menacme. Excluíram-se aquelas com doença crônica 

degenerativa; usuárias de medicação imunossupressora ou que fizeram uso desse tipo de 

substância há menos de 30 dias ou de qualquer tipo de medicação de forma crônica, exceto 

anticoncepcional oral (ACO)/Anticoncepcional Injetável (ACI); aquelas que apresentaram 

alguma suspeita de doença sexualmente transmissível (DST) no momento do exame 

ginecológico − havendo suspeita de gravidez ou gravidez confirmada; as que fizeram uso de 

espermicidas nas relações sexuais; que usaram antibiótico há menos de 30 dias; as que 

tiveram relação sexual vaginal há menos de 24 horas; as que fizeram ducha vaginal há menos 

de 24 horas; ou as que estavam menstruada no momento do exame. As pacientes que 

responderam afirmativamente para os quatro últimos critérios de exclusão foram orientadas e 

convidadas a retornar em momento oportuno, para fazerem parte do estudo.  

Após obterem as respostas referentes aos sinais e sintomas, os alunos da graduação 

(toco 1) e o residente do 1º ano elaboravam o diagnóstico por abordagem sindrômica e, em 

seguida, era realizada a coleta do material vaginal para os exames. 

O diagnóstico das vulvovaginites foi realizado através do uso de microscopia a 

fresco e corada pelo método de Gram após a coleta de secreção da parede lateral da vagina.               

O conteúdo vaginal foi disposto em lâminas de vidro, sendo uma para avaliação por 

microscopia durante a consulta e outra fixada e corada por técnica de Gram, realizada no 

laboratório de microbiologia da MEJC - UFRN, sem conhecimento prévio dos casos. O 

diagnóstico de tricomoníase foi feito através da identificação do parasita flagelado e do pH > 

4,5. O diagnóstico de candidíase foi feito na presença de hifas e de blastosporos gram-

positivos na presença de pH < 4,5.  

O diagnóstico de vaginose bacteriana foi observado na presença de três dentre os 

quatro critérios (corrimento homogêneo e fino, pH>4,5, teste das aminas positivo e 
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bacterioscopia com Flora microbiana tipo III e presença de “clue cells”). O Tipo de flora 

vaginal foi considerado como sendo tipo I quando se observou 80% ou mais de lactobacilos; 

como tipo II quando se observou aproximadamente a metade de lactobacilos e a metade de 

outras bactérias; e como flora tipo III quando os lactobacilos representavam menos de 25% 

das bactérias. A vaginose citolítica foi identificada na microscopia pelo número excessivo de 

lactobacilos, pela lise celular e pela ausência de leucócitos. 

Os testes realizados para o estudo foram: citologia oncológica, mensuração de pH, 

teste das aminas e exame bacterioscópico para identificação da flora vaginal. 

Para mensuração da acidez vaginal, foi realizada por meio de fita colorimétrica da 

marca MERCK® (com faixa de variação que abrange os valores de zero a 14),             

colocando-a na parede vaginal lateral direita, no seu terço superior e evitando o contato com o 

muco cervical. A leitura foi feita após um minuto do contato, por aproximação colorimétrica 

com o gabarito padrão.  

Em relação ao teste das aminas, foi realizado através da introdução de uma gota do 

conteúdo vaginal em lâmina de vidro e misturando-se a ela duas gotas de hidróxido de 

potássio a 10%, observando-se se havia ou não o desprendimento de aminas aromáticas 

exalando odor característico. 

Já a bacterioscopia a fresco foi realizada através da amostra do conteúdo vaginal 

colhido da parede lateral direita, no terço superior, com cotonete estéril, colocando-se a 

amostra em frasco de vidro contendo 1 ml de solução salina. 

4.1. TÉCNICA DE COLORAÇÃO PELO GRAM 

 

A coloração de Gram é uma técnica de coloração diferencial que permite distinguir 

os dois principais grupos de bactérias por microscopia óptica. 

4.2. ETAPAS DE COLORAÇÃO PELO GRAM 

 

1) Confeccionar o esfregaço; 

2) corar com cristal de violeta por 60 segundos; 

3) lavar com esguicho de água destilada; 

4) cobrir com Iodo de Gram ou Lugol por 60 segundos; 

5) lavar com esguicho de água destilada; 

6) descorar com álcool a 95% ou acetona por 10-20 segundos; 
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7) lavar com esguicho de água destilada; 

8) corar com fuscina por 60 segundos. 

9) lavar com água destilada, secar e observar ao microscópio. 

 Resultados: Gram (+) coram de roxo; gram (-), de cor de rosa. 

 

O instrumento para coleta de dados foi constituído de um formulário previamente 

elaborado, contendo todas as variáveis de estudo, que foi aplicado com as mulheres e no qual 

os resultados dos exames foram anotados em uma seção específica (Anexo 2). Todas as 

voluntárias foram orientadas e esclarecidas sobre o estudo e devendo assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1)  

Foi criado banco de dados em planilha de software Excel/Office 2000 com todas as 

variáveis descritas em item anterior. Os casos foram relacionados cronologicamente, 

atribuindo a cada uma delas variáveis inerentes. O banco de dados foi exportado para o EPI 

INFO, no qual foi feita a consistência inicial da digitação dos dados através da conferência 

manual da listagem.  

A análise de dados foi realizada através da descrição das características                         

sócio-epidemiológicas das pacientes. 

O estudo foi submetido à avaliação para aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes, tendo recebido aprovação sob o número 

CAAE=17911813.4.0000.5292. Foram seguidas as normas preconizadas pela “Declaração de 

Helsink”, por suas modificações (DECLARAÇÃO DE HELSINKI, 2000) e pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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5. RESULTADOS 
 

 

O estudo teve como objetivo principal instituir, no ensino prático da ginecologia, 

nova tecnologia para abordagem do corrimento vaginal, avaliando o método mais adequado 

para o diagnóstico das principais vulvovaginites infecciosas responsáveis pelo corrimento 

vaginal em mulheres não grávidas. 

O estudo foi realizado no ambulatório de ginecologia geral da Maternidade Escola 

Januário Cicco da UFRN durante as aulas práticas de ginecologia. 

Considerando o corrimento vaginal muito frequente, a maioria das pacientes 

apresentava essa queixa. Quando isso acontecia, o aluno era convidado a opinar sobre o 

diagnóstico etiológico da vulvovaginite em questão. Assim, esse suposto diagnóstico 

(abordagem sindrômica), juntamente com a citologia oncológica, o exame a fresco, o ph 

vaginal e o teste das aminas, realizados no momento do exame, foi comparado com o padrão 

ouro, a lâmina corada pelo Gram no momento da consulta.  

Na avaliação da eficácia dos métodos, foram estudadas 200 pacientes, tendo como 

padrão ouro o exame microbiológico corado pelo Gram. Com isso, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 Exame a fresco para a candidíase vaginal: sensibilidade = 31%; especificidade = 97%; 

valor preditivo positivo (VPP) = 54%; valor preditivo negativo (VPN) = 93%;  

acurácia = 91%.  

 Exame a fresco para vaginose bacteriana: sensibilidade = 80%; especificidade = 95%; 

valor preditivo positivo (VPP) = 80%; valor preditivo negativo (VPN) = 95%;    

acurácia = 92%.  

 Abordagem sindrômica para vaginose bacteriana: sensibilidade = 95%; especificidade 

= 43%; valor preditivo positivo (VPP) = 30%; valor preditivo negativo (VPN) = 97%; 

acurácia = 54%.  

 Abordagem sindrômica para a candidíase vaginal: sensibilidade = 75%; especificidade 

= 91%; valor preditivo positivo (VPP) = 26%; valor preditivo negativo (VPN) = 98%; 

acurácia = 90%.  

 Papanicolau para a candidíase vaginal: sensibilidade = 68%; especificidade = 98%; 

valor preditivo positivo (VPP) = 86%; valor preditivo negativo (VPN) = 96%;  

acurácia = 96%.  

 Papanicolau para vaginose bacteriana: sensibilidade = 75%; especificidade = 100%; 
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valor preditivo positivo (VPP) = 100%; valor preditivo negativo (VPN) = 94%; 

acurácia = 95% 

Houve apenas um único caso de tricomoníase vaginal, diagnosticado pela citologia 

oncológica e pelo exame a fresco, confirmado pelo Gram. A abordagem sindrômica o deu 

como vaginose bacteriana. 

A partir desses dados e tendo ainda o suporte da literatura mundial, foi elaborado o 

Protocolo de diagnóstico e tratamento das Vulvovaginites da Maternidade Escola Januário 

Cicco /UFRN. 
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6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 
 

 

Os futuros ginecologistas dependerão, para uma boa formação profissional, de seu 

esforço individual e de boas condições de treinamento oferecidos por parte das instituições 

formadoras. Devido a isso, a formação dos médicos e dos residentes da ginecologia envolve 

múltiplos aspectos, como o conhecimento clínico, o desenvolvimento de habilidades e de 

técnicas, além do amadurecimento de atitudes pessoais, éticas e profissionais.  

Sendo assim, é necessário, além da implantação de novas tecnologias, o 

desenvolvimento das habilidades, o treinamento prático bem assessorado e supervisionado. 

Nesse sentido, vários aspectos do ensino de nossa especialidade em programa de residência 

médica ou ofertado a alunos da graduação devem ser analisados, principalmente a falta de 

protocolo dos serviços. 

No Brasil, são escassos os estudos abordando a importância do ensino das 

vulvovaginites nos ambulatórios de ginecologia geral.  Até o momento, em várias escolas de 

medicina do Brasil, inclusive na nossa, os alunos e residentes de ginecologia e obstetrícia não 

têm recebido treinamento para o diagnóstico etiológico das vulvovaginites e, como 

consequência disso, muitas pacientes têm seu quadro clínico complicado com outras 

infecções, morbidades, maiores riscos de aquisição de DST/HIV, perda da autoestima e 

disfunções sexuais. Outro agravante está no fato de todo esse processo resultar em elevado 

custo econômico. 

A implantação do teste do Gram, como uma nova tecnologia no ensino da 

ginecologia no ambulatório de ginecologia geral da Maternidade Escola/UFRN, possibilita ao 

aluno não só o aprendizado do método e da leitura de lâminas, como também proporciona a 

ele uma melhor interação com o professor-preceptor na busca do melhor atendimento à 

paciente, culminando no diagnóstico e no tratamento adequado das vulvovaginites. 

A incorporação pelo aluno dessa nova tecnologia e, principalmente, a construção de 

protocolo específico para o manejo da queixa ginecológica mais frequente nos ambulatórios 

de ginecologia devem ser impactantes a curto, médio e longo prazo. Além disso, essas 

medidas tendem a fazer decrescer os custos financeiros e a diminuir a morbidade decorrente 

dessa enfermidade tão frequente na população feminina brasileira.  
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Abstract 

 

Inaccurate diagnostics of vulvovaginitis generate inadequate treatments that cause damages to 

women's health. Thus, our research has this aim: to evaluate systematically the effectiveness 

of the methods to diagnose infectious vulvovaginitis. Therefore, the this method was used: 

cross-sectional study with 200 women who complained about vaginal discharge.  Vaginal 

smear was collected for microbiological tests, considering the gram stain the standard method. 

The efficacy of the available methods for diagnosis of vaginal discharge was assessed 

(sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy). 

The originated data ware exported to the Graphpad Prism 6, for statistical analysis. Results: 

wet mount for vaginal candidiasis: sensitivity = 31%; specificity = 97%; positive predictive 

value (PPV) = 54%; negative predictive value (NPV) =93%; accuracy = 91%. Wet mount for 

bacterial vaginosis: sensitivity = 80%; specificity =95%; positive predictive value (PPV) = 

80%; negative predictive value (NPV) = 95%; accuracy = 92%. Syndromic approach for 

bacterial vaginosis: sensitivity = 95%; specificity=43%; positive predictive value (PPV) 

=30%; negative predictive value (NPV) = 97%; accuracy = 54%. Syndromic approach for 

vaginal candidiasis: sensitivity = 75%; specificity =91%; positive predictive value (PPV) = 

26%; negative predictive value (NPV) = 98%; accuracy = 90%. Pap smear for vaginal 

candidiasis: sensitivity = 68%, specificity = 98%; positive predictive value (PPV) = 86%; 

negative predictive value (NPV) =96%; accuracy = 96%. Pap smear for bacterial vaginosis: 

sensitivity = 75%; specificity = 100%; positive predictive value (PPV) = 100%; negative 

predictive value (NPV) =94%; accuracy = 95%. There was only one case of vaginal 

trichomoniasis diagnosed by oncologic cytology and fresh wet mount confirmed by Gram. 

The syndromic approach diagnosed it as bacterial vaginosis. Conclusion: Pap smear and wet 

mount showed respectively low and very low sensitivity for vaginal candidiasis. The 

syndromic approach showed very low specificity and accuracy for bacterial vaginosis, which 

means that a large number of patients are diagnosed or treated incorrectly. 

 

Keywords: Diagnosis, candidiasis, Bacterial Vaginosis and Trichomoniasis. 
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Introduction 

 

Complaints of vaginal discharge accounts for more visits to the doctor’s than any other 

reason women look for health care around the world [1]. These complaints are usually 

diagnosed as vaginitis, a general term that refers to the inflammation of the vaginal wall, 

caused by one of the three disorders: yeast infections, bacterial vaginosis, and trichomoniasis 

[2]. However, diagnosis and treatment can be elusive if based only on clinical symptoms and  

the characteristics of the discharge.  

The current practice of using combinations of clinical findings with office-based tests 

(history and physical examination, vaginal pH, wet mount microscopy, whiff test) is superior 

to symptom directed approaches in predicting correct diagnosis in women with vaginal 

discharge complaint. However it is insufficient to predict all abnormal changes in the flora 

[3].  

Microbiological tests are accepted as gold standard in infectious situations. The 

microbiology of the vagina, however, is complex, as it contains 109 bacterial colony-forming 

units (CFU) per gram of secretion and potentially dozens of species [4].  

Ultimately, a correct diagnosis is not yielded. Inability to diagnose vulvovaginal 

infections is a growing concern. The purpose of the present study is to compare the current 

clinical and laboratorial diagnosis approaches on persons with vulvovaginal discharge 

complaint. The secondary objectives were to determine the prevalence of infections in our 

setting and to look for the relation between vulvovaginal infections and predisposing factors. 

Materials and methods 

This study was conducted at a gynecology outpatient clinic between March of 2013 

and March of 2014. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee 

(CAAE=17911813.4.0000.5292). All premenopausal women applying to our gynecology 

outpatient clinic with the vaginal discharge complaint were enrolled prospectively into the 

study after written informed consent was obtained. Exclusion criteria were the presence of 

vaginal bleeding, pregnancy, intercourse in the last 24 hours and the use of antibiotic or 

immunosuppressive drugs in the last month.  

Each patient underwent an evaluation that included a standardized history with 

information about present genital symptoms, pregnancy history, and prior vaginitis history, 

previous medical history of diabetes mellitus, contraceptive status, and vaginal douching 

practice. The same physician examined all the patients and results were recorded on a 

standard form. Each woman underwent speculum examination for direct observation and 
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evaluation of vaginal secretions. Then, a sterile cotton-tipped swab was applied to the cervix 

and posterior fornix, and immediately placed in Amies modified Stuart’s medium and 

transported to the laboratory for microbiological tests (cultures and gram stain). Then, pH 

testing of vaginal secretions with color-pH indicator strips was performed. Wet mount 

examination was done as follows: vaginal secretion slide preparations (diluted with normal 

saline solution and 10% KOH) were examined. Findings were recorded. The whiff test was 

performed with exposure to vaginal secretions to 10% KOH solution and considered positive 

when amine odor was detected. The clinical diagnosis was based on a combination of 

symptoms and office-based tests, which included observation of discharge character on 

speculum examination, wet mount examination, whiff test, and vaginal pH test. 

The diagnosis of yeast infection was done by the presence of either typical discharge 

and itching or direct observation of yeast buds or hyphae on wet mount (Figure 1). The 

diagnosis of Trichomonas infection was done through the observation of motile trichomonas 

on the wet mount or typical grayish vaginal discharge. The diagnosis of bacterial vaginosis 

was possible when the presence of three or more of the following criteria could be observed: 

homogeneous discharge, vaginal pH 4.5, positive whiff test and identification of clue cells 

(Figure 2) on wet mount. Clinical diagnosis of chlamydial infection was made if chlamydia 

rapid antigen tested positive. Gram stain was performed and evaluated by the same 

microbiologist, and the results were recorded. Data were inserted into a database and analyzed 

with Graph pad Prism 6 statistical software. The clinical results were compared to the lab 

ones in order to confirm the diagnosis (gold standard). Diagnostic accuracy was measured 

with sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and accuracy itself. 

 

 Results 

 

Two-hundred patients with vaginal discharge complaint were included in the study. 

The avarage age of the participants was 34.5 (16–50). Other complaints accompanying 

vaginal discharge were malodor (41.2%) and itching (46.1%). Sixty-four individuals (32%) 

had a history of previous vaginal infection. The distribution of microbiological and clinical 

diagnosis results are shown in Table 1. 

Vaginal smear was collected for microbiological tests, the gram stain method being 

considered as the gold standard. The efficacy of the available methods for diagnosis of 

vaginal discharge was assessed (sensitivity, specificity, positive predictive value and negative 

predictive value). The following results were obtained: Wet mount for vaginal candidiasis: 
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sensitivity = 31%; specificity = 97%; positive predictive value (PPV) = 54%; negative 

predictive value (NPV) =93%; accuracy = 91%. Wet mount for bacterial vaginosis: sensitivity 

= 80%; specificity =95%; positive predictive value (PPV) = 80%; negative predictive value 

(NPV) = 95%; accuracy = 92%. Syndromic approach for bacterial vaginosis: sensitivity = 

95%; specificity=43%; positive predictive value (PPV) =30%; negative predictive value 

(NPV) = 97%; accuracy = 54%. Syndromic approach for vaginal candidiasis: sensitivity = 

75%; specificity =91%; positive predictive value (PPV) = 26%; negative predictive value 

(NPV) = 98%; accuracy = 90%. Pap smear for vaginal candidiasis: sensitivity = 68%, 

specificity = 98%; positive predictive value (PPV) = 86%; negative predictive value (NPV) 

=96%; accuracy = 96%. Pap smear for bacterial vaginosis: sensitivity = 75%; specificity = 

100%; positive predictive value (PPV) = 100%; negative predictive value (NPV) =94%; 

accuracy = 95%. There was only one case of vaginal trichomoniasis, diagnosed by cytology 

and fresh wet mount, confirmed by Gram. The syndromic approach diagnosed it as bacterial 

vaginosis.  

 

 Discussion 

 

Failure to diagnose vulvovaginal infections correctly is a rising concern. Physicians do 

not adequately make an accurate diagnosis based on symptoms and gross inspections. The 

causative factors of the disease remain unknown in most patients. In our study, we were able 

to detect a causative microorganism in only 30% of women with vaginal discharge complaint. 

This is consistent with other studies, which report that vaginitis could be diagnosed in only 

46–66% of symptomatic women [5]. On the other hand, 76% of patients received a clinical 

diagnosis. The high rate of clinical diagnosis points the clinical over-diagnosis tendency. Our 

results agree with recent studies that concluded that the clinical diagnosis of vaginal infections 

– based on history and physical examination, vaginal pH, wet mount microscopy, and whiff 

test – is  inadequate and should be confirmed by microbiological testing as well [6]. Genital 

tract complaints lead invariably to a significant number of women who are clinically 

misdiagnosed. This diagnostic inaccuracy is also accompanied by a significant number of 

women who are treated and labeled with a presumed infection that, in fact, are not infected 

with the suspected pathogens. As a result, patients seek medical help with persisting or 

recurrent symptoms. As a proof of this fact, 32% of the participants from the group we 

studied had a history of previous vaginal infection. 

Furthermore, the presence of symptoms associated with vaginitis, including odor, 
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itching or discomfort does not necessarily indicate the presence of any disease, since evidence 

suggests that these symptoms can occur in the normal population [2]. Likewise, in our study 

population, there was a high rate of complaints accompanying vaginal discharge: malodor in 

41.2%, and itching in 46.1% of the patients; but none of those symptoms were predictive 

laboratory results. Additionally, most women’s health care providers do not run tests on 

patients with vaginal complaints and many providers that  do perform such tests are not well 

equipped [1]. Many gynecology and family practice offices and clinics do not even carry pH 

paper; those offices and clinics that do have the paper often have pH paper that is insensitive 

in the 3.5–6.0 pH range [11]. Thus, even under the best circumstances, diagnoses will be 

missed and, consequently, erroneous treatments will be applied. 

Because microscopic evaluation requires special diagnostic skills that are not available 

to all practitioners, misjudgment is common, therapy is frequently empirical and the relapse 

rate is high [4]. Donders [12] suggested two ways to solve this problem: one would be to 

teach medical students the proper use of microscope, and the other would be to have tertiary 

centers for vulvovaginal infections with singly devoted specialists with experience and special 

interest in the matter. 

There are limitations of our study that involves lack of agreement regarding the 

optimal way to diagnose vaginitis. Also, we did not attempt to follow up the patients to 

determine response to antimicrobial therapy or natural history of symptoms. But the 

examination of all patients by the same physician is the strength of our study. In summary, we 

found that the diagnosis and the subsequent appropriate treatment choices for women with 

lower genital tract infections continue to be a major problem when it comes to the providers 

of women’s healthcare. Clinical diagnosis of vaginal infections (based on history and physical 

examination, vaginal pH, wet mount microscopy, and whiff test) is inadequate and should be 

confirmed by microbiological testing, especially when a diagnosis is in question or treatment 

is failing.  
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Figure 1- Vaginal Candidiasis 

 

 

 

 

 
Figure 2 – Bacterial Vaginosis  
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Table 1 - Distribution of clinical diagnosis and microbiological results 

Clinical Diagnosis 

 

 

 

Microbiological diagnosis 

 

Normal 

Flora 

 

Candida 

species 

 

Gardnerella 

vaginalis 

Trichomona 

vaginalis 
Total 

Physiological discharge 37  2  39 

Fungal infection 11 6 1  18 

Bacterial vaginosis 7  32 1 40 

Trichomonial infection    1 1 

Mixed infection 1    1 

Others 91 5 5  101 

Total 147 11 40 2 200 
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Table 2 – Accuracy of Pap smear, Wet mount and Syndromic approach in the diagnose of 

Bacterial Vaginose and Vaginal Candidiasis 

 

Method Sensitivity Specificity PPV NPV Accuracy 

Pap for BV 75% 100% 100% 94% 95% 

Pap for VC 68% 98% 86% 96% 96% 

Wet mount  for BV 80% 95% 80% 95% 92% 

Wet mount  for CV 31% 97% 54% 93% 91% 

Syndromic approach for BV 95% 43% 30% 97% 54% 

Syndromic approach for CV 75% 91% 26% 98% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

PROTOCOLO DE VULVOVAGINITES DO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DA 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO – UFRN 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA EFICÁCIA DOS MEIOS DE DIAGNÓSTICO DAS 
VULVOVAGINITES: IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA NO ENSINO PRÁTICO DA 

GINECOLOGIA 
 

Eu,_____________________________,____anos, endereço:______________________’ 

___________________________cidade de _________________, registrada na MEJC da 

UFRN com o nº__________ declaro concordar por minha livre e espontânea vontade, em 

participar da pesquisa que está sendo realizada no Ambulatório de ginecologia geral  da  

MEJC pelas Dras. Celeste Maria de Menezes Souza e Ana Katherine da Silveira Gonçalves. 

As doutoras estão estudando pacientes com problemas de corrimento vaginal e querem 

descobrir o melhor meio de fazer o diagnóstico correto deste problema. Com os resultados do 

estudo, eles esperam conseguir novas maneiras de tratar esse tipo de problema da mulher, 

ajudando assim pessoas que têm corrimento várias vezes ao ano. 

Estou sabendo que: 

1- serei examinada pelos médicos responsáveis pelo estudo e que, além dos exames de rotina, 

foram colhidas células vaginais através de raspado suave da parede vaginal. 

Tal procedimento poderá causar um leve desconforto momentâneo; 

2- a coleta dos exames não vai me trazer nenhum prejuízo físico, moral ou mental e foi 

realizada durante o exame ginecológico feito em todas as pacientes do ambulatório; 

3- não irei receber qualquer benefício a mais por participar da pesquisa; 

4- caso não aceite participar do estudo, sei que tenho assegurado, agora ou futuramente, um 

mesmo acompanhamento e tratamento médico nesse ambulatório; 

5- tenho o direito de receber resposta sobre qualquer dúvida que eu tenha sobre a pesquisa de 

que estou participando; 

6- todas as informações sobre mim obtidas na pesquisa não foram identificadas com o meu 

nome. Serei identificada apenas por um número; 

7- qualquer dúvida que venha a surgir, devido à minha participação na pesquisa, poderei 

entrar em contato, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, com as Dras. Celeste Maria 

de Menezes Souza e Ana Katherine da Silveira Gonçalves pelo telefone (0xx84) 33429851; 

8- qualquer outra dúvida que eu tenha, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos mesmos horários e períodos 

acima descritos. 

 

 

 

 

 

 

Natal, ____/________/______ 

Assinatura da paciente: _______________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ____________________________________ 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 
AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA EFICÁCIA DOS MEIOS DE DIAGNÓSTICO DAS 

VULVOVAGINITES: IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA NO ENSINO PRÁTICO DA 

GINECOLOGIA 

DATA:_______/________/__________ CASO No. ____________  

 

A) IDENTIFICAÇÃO:  

1- IDADE: _____ ANOS COMPLETOS.  

2- COR:                                ( )NÃO BRANCA                 ( ) BRANCA 

3- ESTADO MARITAL:                                      4- ESCOLARIDADE:  

( ) SOLTEIRA .                                                      ( )NENHUMA  

( ) CASADA                                                           ( )1o. GRAU  

( )SEPARADA                                                       ( )2o. GRAU  

( ) VIÚVA                                                                ( )3o. GRAU  

B) ANTECEDENTES:  

1- D. U.M: ___/___/______  ( ) 1a. FASE CICLO   ( )2a. FASE CICLO  

2- INÍCIO DA ATIVIDADE SEXUAL: ________ANOS COMPLETOS  

3- NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES:  

( )NENHUM           ( )1a 2                        ( ) 3 a 4                           ( ) >4 •  

4- FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADE SEXUAL MENSAL: 

( )NENHUM            ( )1a 2           ( ) 3 a 4             ( )>4   

5- ATIVIDADE SEXUAL COM EJACULAÇÃO VAGINAL MENSAL:  

( )NENHUM         ( )1a 2        ( )  3 a 4              ( ) >4   

6-RELAÇÃO SEXUAL VAGINAL APÓS RELAÇÃO ANAL MENSAL: 

( )NENHUM       ( )1a 2          ( ) 3 a 4                        ( )>4   

7- MÉTODO ANTICONCEPCIONAL NOS ÚLTIMOS SEIS MESES:  

( )NENHUM         ( )BARREIRA      ( )D I U      ( )ACO   ( )ACI  

8- GESTA ______PARA_______ ABORTO______  

9- ANTECEDENTE DE ALERGIA: ( )SIM ( )NÃO ( )NÃO SABE •  

10- TABAGISMO: ( )SIM    ( )NÃO   

11- EPISÓDIO ANTERIOR DE VULVOVAGINITE NOS ÚLTIMOS 6 MESES:  

( )SIM                             ( )NÃO                       ( )NÃO SABE   

Qual?  ( )CANDIDÍASE ( )TV    ( )VB   ( )OUTRA  

12- QUEIXA ATUAL DE CORRIMENTO VAGINAL: ( )SIM          ( )NÃO   

PRURIDO: ( )SIM        ( )NÃO  

ODOR: ( )SIM   ( )NÃO ( )NÃO SABE •  

 

C) EXAME GINECOLÓGICO:  

VULVA: ( )NORMAL      ( )ALTERADA   

HIPEREMIA: ( )PRESENTE  ( )AUSENTE  

FISSURAS: ( )PRESENTE ( )AUSENTE   

VERRUGAS: ( )PRESENTE ( )AUSENTE   

ÚLCERAS: ( )PRESENTE ( ) AUSENTE  

ÁREA HIPOCRÔMICA: ( )PRESENTE ( )AUSENTE  

OUTRAS:_______________________________________________________  

VAGINA: ( )NORMAL  ( )ALTERADA   

HIPEREMIA: ( ) PRESENTE  ( )AUSENTE  
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CONTEÚDO VAGINAL: ( ) PRESENTE ( )AUSENTE  

QUANTIDADE: ( )PEQUENA ( )MODERADA ( )GRANDE   

COLORAÇÃO: ( )BRANCA  ( )AMARELA ( )VERDE  ( )MARROM   

ASPECTO: ( )HOMOGÊNEO  ( )PASTOSO ( )MUCÓIDE ( ) BOLHOSO ( )GRUMOSO   

ODOR: ( ) PRESENTE   ( )AUSENTE •  

pH:          ( )<3,5                        ( )3,5 a 4,5                                  ( )>4,5 •  

TESTE WHIFT: ( )NEGATIVO   ( ) POSITIVO   

COLO UTERINO:  

( )NORMAL   ( )ALTERADO ( )ECTRÓPIO  ( )CERVICITE    

( )COLPITE ( )ULCERAÇÃO   ( )OUTRA   

TESTE DE SCHILLER: ( )NEGATIVO ( )POSITIVO  

D) EXAME MICROBIOLÓGICO  

EXAME A FRESCO:  

( )Células epiteliais descamativas  ( )Leucócitos ( )Elementos micóticos                 ( )Tricomonas 

vaginalis  ( )G.vaginalis – Clue cells  

COLORAÇÃO DE GRAM:  

( )Lactobacilos de Döderlein  ( )Bacilo Gram positivo difteróide  ( )Bacilo Gram negativo: ( )Bacilo 

Gram negativo fusiforme ( )Coco Gram positivo                           ( )Cocobacilos Gram lábeis  

( )Diplococo Gram neg. intracelular ( )Outros:  

 

RESULTADOS:  

( )FLORA TIPO I    

( )FLORA TIPO II   

 ( )FLORA TIPO III  

DIAGNÓSTICOS:  

( )CANDIDÍASE   

( )TRICOMONÍASE  

( )VAGINOSE BACTERIANA              

( )VAGINOSE CITOLÍTICA        

( )OUTROS  
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ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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