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...e Deus criou a mulher... 
... E a mulher através dos séculos, se aperfeiçoou cada vez mais... 

 
 

 
 

 



6 

 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Aos meus pais pelo ensinamento da vida 

exemplos de honestidade 
amor ao próximo 

e sabedoria de vida 
 
 
 
 

 
A Andrezza, minha esposa, amiga e incentivadora 

que sempre mim estimulou a continuar sorrindo  
diante das dificuldades 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



7 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
A minha orientadora, Prof(a) Dra. Valéria Soraya de Farias Sales, pela 

orientação, apoio e confiança na realização deste trabalho, mas principalmente 

pela humildade diante de seus conhecimentos, como também sua amizade, 

compreensão e exemplo de grande mestre.  

 

Ao Prof. Dr. Geraldo Barroso Cavalcanti Júnior, pela amizade, seus 

ensinamentos, apoio e incentivo. 

 

A Pro(a) Dra. Tereza Barreto, por sua dedicação valiosa, carinho, amizade e 

sabedoria. 

 

A amiga Valéria Cristina Ribeiro Dantas que muito contribuiu na realização das 

análises e incentivo. 

 

As médicas ginecologistas: Daria Gláucia, Jaqueline Abrantes e Maria José 

Brito, pela valiosa ajuda e confiança em meu trabalho. 

 

Aos Farmacêuticos Bioquímicos: Caio Rodrigues, Cláudio Rolim, Daliana 

Caldas  e Roberto Chaves, que não mediram esforços para conclusão deste 

trabalho 

 

A Rafael Cavalcanti, Marcelo Barreto, as auxiliares de enfermagem do 

Complexo de Saúde Hapvida, meus sinceros agradecimentos. 

 

As pacientes, sem vocês não seria possível a realização deste trabalho. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



8 

 

 
 

ABREVIATURAS 
 

 
AcMo Anticorpo Monoclonal 

CAA Células apresentadoras de antígenos 

CVV Candidíase vulvovaginal 

CVVR Candidíase vulvovaginal recorrente 

CD Clusters differenciations 

DSTs Doenças Sexualmente Transmissíveis 

FicT Isocianato de Fluoresceína 

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 

IgA Imunoglobulina A 

IgE Imunoglobulina E 

IgG Imunoglobulina G 

IL Interleucina 

INFγ Interferon gama 

MHC Complexo principal de histocompatibilidade 

NK Natural Killer 

PBS Salina tamponada com fosfato 

PcP Activated Peridri clorophil-prot-complex 

PE Phicoeritrina 

PGE2 Prostaglandina E 2 

PMNs Polimorfonucleares 

TCR Receptores de células T 

TGF Trato genital feminino 

TNFβ Fator de necrose tumoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
 
   Pág 
Figura  1: Esporos de Candida sp em esfregaço cervico vaginal 

 
16 

Figura  2: Esporos de Candida sp e célula escamosa superficial em 
esfregaço cervico vaginal 

 

17 

Figura  3: Hifa  de Candida sp e célula escamosa intermediária em 
esfregaço cervico vaginal 

 

24 

Figura  4: Célula sanguinea neutrófilo no sangue periférico 

 
24 

Figura  5: Célula sangüínea eosinófilo no sangue periférico 

 
25 

Figura  6: Célula sanguínea Linfócito no sangue periférico 

 
25 

Figura  7: Célula sanguínea monócito no sangue periférico 

 
25 

Figura 1: Comparação entre as células de defesas no sangue    
periférico em mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o 
grupo controle 

 

50 

Figura  9: Comparação entre as células de defesas no lavado vaginal 
em mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o grupo 
controle 

 

52 

Figura 10: Comparação entre as contagens de linfócitos TCD4 e 
TCD8 em mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o grupo 
controle 

 

53 

Figura  11: Representação gráfica de um caso de paciente portadora 
de candidíase vulvovaginal pela citometria de fluxo 

 

53 

Figura 12: Relação dos níveis de IgE sérica total nas 
pacientes portadoras de candidíase vulvovaginal e grupo 
controle 

 

54 

Figura 13: Correlação entre os níveis de Ige total sérica com a 
contagem absoluta de eosinófilos no sangue periférico 
 

 

55 

 
 

 

 



10 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 
 
 Pág 
Tabela 1: Espécies de Candida isoladas no grupo de pacientes 
portadoras de candidíase vulvovaginal 

 

43 

Tabela  2: Distribuição por faixa etária das pacientes portadoras de 
candidiase vulvovaginal 

 

44 

Tabela  3: Características gerais e antecedentes de mulheres 
portadoras ou não de candidiase vulvovaginal 

 

45 

Tabela 4: Características dos antecedentes sexuais das mulheres 
estudadas 

 

46 

Tabela 5: Distribuição de frequência e percentual das queixas 
ginecológicas preferidas pela população estudada 

 

47 

Tabela  6: Associação entre os métodos anticoncepcionais utilizados 
e a ocorrência de candidiase vulvovaginal no grupo em estudo 

 

48 

Tabela 7: Frequência e percentual de achados clínicos constatados 
no exame ginecológico nas mulheres em estudo 
 

 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



11 

 

 

RESUMO 
 
 
 
A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma das infecções mais comuns na prática 
clínica de um ginecologista, e o controle dessa patologia é realizado por vários 
mecanismos de defesa, onde a resposta imune celular parece ser 
fundamental. Com a finalidade de investigar a resposta imune celular em 
mulheres com e sem CVV, foram avaliadas células do sangue periférico da 
mucosa vaginal,  concentrações de IgE sérica total e específica para Candida 
albicans de 60 mulheres sendo 40 com CVV e 20 como grupo controle,  na 
faixa etária de 10 aos 60 anos atendidas no serviço de ginecologia do 
complexo de saúde HAPVIDA em Natal (RN) no período de janeiro a março de 
2006. As coletas de sangue periférico foram realizadas por punção venosa e a 
contagem celular de cada paciente foi realizada por automação e contagem 
manual em esfregaços sanguineos corados por Giemsa. A quantificação de 
linfócitos  TCD4+ e TCD8+  foi realizada por citometria de fluxo e os 
esfregaços vaginais foram preparados com raspado da parede vaginal lateral, 
as lâminas foram fixadas imediatamente em álcool absoluto e coradas 
posteriormente com hematoxilina-eosina, foram analisados 10 campos 
microscópicos por lâminas em objetivas 10X e  40X. As concentrações de IgE 
total sérica e específica para Candida albicans foram obtidas por 
quimiluminescência e fluoroimunoensaio. No sangue periférico e no raspado 
vaginal estudou se as células tipo neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e 
monócitos . A análise estatística foi feita utilizando se o teste exato de Fisher e 
teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e o teste de correlação 
de Spermann. No grupo de mulheres com CVV a análise celular no sangue 
periférico houve predominância de eosinófilos (média: 302,60) sendo esse 
achado significativo com p=0,037 em relação ao grupo controle. O estudo das 
células nos raspados vaginais demonstrou diferenças significativas para 
neutrófilos (média: 230.70) e linfócitos (média: 11,50) com significância de 
P=0,0001. Com relação a quantificação de linfócitos TCD4+ e TCD8+ não 
houve significado estatístico. As concentrações de IgE total sérica e específica 
não apresentaram significado estatístico e para ambos grupos os resultados 
encontrados foram semelhantes nas diferentes metodologias aplicadas. Ao 
correlacionar as concentrações de IgE total sérica (média=308,83) com 
eosinófilos no sangue periférico de mulheres com CVV apresentou um índice 
de correlação de 0,25 considerado baixo.  
Descritores : Vulvovaginites – Candidiase vulvovaginal – Células de defesa 
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ABSTRACT 
 
 
 
Vulvovaginal candidiasis (VVC) is one of the most common infections in the 
clinical practice of a gynecologist. and control of this disease is carried out by 
various defense mechanisms, where the cellular immune response appears to 
be fundamental.  In order to investigate the cellular immune response in 
women with and without CVV, Peripheral blood cells of vaginal mucosa were 
evaluated, the concentrations of total and specific IgE to Candida albicans, 60 
women and 40 with VVC and 20 as a control group, aged 10 to 60 years years 
served in the gynecology service Hapvida health complex in Natal (RN) in the 
period January-March 2006. Peripheral blood samples were taken by 
venipuncture and cell count of each patient was performed by automation and 
manual counting in blood smears stained with Giemsa. Quantification of CD4 + 
and CD8 + lymphocytes was performed by flow cytometry Vaginal smears were 
prepared with shaved lateral vaginal wall, The slides were fixed immediately in 
absolute ethanol and then stained with hematoxylin-eosin, 10 were analyzed by 
microscopic fields blades eyepiece 10X and 40X objective. The serum IgE 
concentrations and total specific for Candida albicans, They were obtained by 
chemiluminescence and fluoroimmunoassay. In peripheral blood and vaginal 
shaved studied cell type cell neutrophils, lymphocytes, eosinophils and 
monocytes. Statistical analysis was performed using the Fisher exact test and 
nonparametric Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and Spearman correlation test In 
the group of women with VVC cell analysis in peripheral blood eosinophil 
predominated, (average 302.60) and this significant finding with p = 0.037 in 
the control group. . The cell study the cells in vaginal scrapings showed 
significant differences in neutrophils neutrophils, (average 230.70) and 
lymphocytes (average 11.50) with significance of p = 0.0001. .With Respect to 
quantification of CD4 + T lymphocytes and CD8 + there was no statistical 
significance. IgE serum concentrations and specific overall did not show 
statistical significance and and both groups the results were similar in the 
different methodologies. By relating the total serum IgE concentrations (mean = 
308.83), with eosinophils in the peripheral blood of women with VVC had a 0.25 
considered low correlation index.  
Descriptors: Vulvovaginitis - Vulvovaginal Candidiasis - Defense cells 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

As infecções do trato genital feminino (TGF) representam 

historicamente uma enfermidade de caráter relevante nos serviços de 

atendimento ginecológico, não só pela sua elevada freqüência e multiplicidade 

de agentes, como também pelo seu reflexo negativo no aspecto social, 

emocional e reprodutivo da mulher. São conhecidas desde a época de 

Hipócrates, como uma importante manifestação de distúrbios graves para a 

saúde genital feminina (BARROS et al., 2003; CAVALCANTE.; MIRANDA e 

PORTUGAL, 2005). 

A histologia do TGF evidencia duas variedades de tecidos de 

revestimento, compreendendo o tecido escamoso não queratinizado que 

reveste o canal vaginal e ectocérvice, e tecido glandular que reveste a 

endocérvice e cavidade uterina (GOMPEL e KOSS, 1997). O epitélio vaginal é 

composto por diferentes camadas formadas por células superficiais, 

intermediárias e profundas. Atravessando esse epitélio encontra-se um sistema 

de canais intercelulares que possibilita o mecanismo para que macromoléculas 

e células migrem para a luz da vagina (MORAIS e TAKETOMI, 2000). 

A mucosa do TGF é uma barreira anatômica e imunológica de extrema 

importância para a defesa do hospedeiro na propagação de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), incluindo a infecção por Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Composta de tecidos imunologicamente 

reativos que tem a capacidade de produzir respostas locais a antígenos 

estranhos de forma semelhante a outras superfícies imunologicamente ativas 

como as vias respiratórias e o trato gastrintestinal (PARSLOW et al., 2004). 

 As áreas indutivas para a imunidade da mucosa do TGF incluem colo 

do útero, vagina, intestino grosso e o reto, bem como os linfonodos 

obturadores, ilíacos e inguinais que drenam estas estruturas. Foi demonstrada 

a presença de plasmócitos contendo imunoglobulina A (IgA) na lâmina própria 

da tuba uterina, endométrio, endocérvice e vagina sustentando um papel efetor 

imunológico para essas estruturas. Em amostras cirúrgicas destes sítios 

anatômicos foram observados distribuições de células de Langerhans, 
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dendríticas, plasmócitos e linfócitos TCD4+ e TCD8+ (MORAIS e TAKETOMI, 

2000; PARSLOW et al., 2004). 

O maior número de linfócitos intra-epiteliais e sub-epiteliais é 

observado na zona de transição do colo do útero, sugerindo ser este local uma 

área de maior atividade imunológica. A conseqüência funcional dessa 

distribuição tecidual ainda não foi totalmente esclarecida. Entretanto, esses 

achados confirmam um importante papel indutivo dos tecidos linfóides cervicais 

nas defesas de mucosas do hospedeiro (PARSLOW et al., 2004; MESTECKY, 

MOLDOVEANU e RUSSELL, 2005). 

Sabe-se da existência de tecidos linfóides que estão associados à 

superfície da mucosa vaginal, e que agregados destes tecidos não 

encapsulados são encontrados particularmente na lâmina própria tecidual e 

lâmina submersa do trato geniturinário, ao contrário da mucosa do trato 

gastrointestinal que apresenta estes agregados de maneira organizada e 

encapsulada denominada de placas de Peyers (ROITT, 1999; PARSLOW et 

al., 2004). 

A imunização da vagina resulta no aparecimento de moléculas de IgA 

secretora e IgG específicas nas secreções vaginais e IgG na cavidade uterina. 

Existe um consenso geral que a IgG cervical deriva do soro, enquanto que a 

IgA cervical é produzida localmente, e que juntamente com os efeitos 

hormonais cíclicos observados na integridade da mucosa, os níveis de 

Imunoglobulina no colo do útero variam acentuadamente durante o ciclo 

menstrual ( BEAGLEY, K.W.; GOCKEL, M. C, 2003; PARSLOW et al., 2004) 

A microbiota vaginal apresenta uma variedade acentuada de 

microorganismos e depende da presença destes, desde que seu equilíbrio 

permaneça para manter a homeostase local. Os lactobacilos (Bacilos de 

Doderlein) são os principais componentes desta flora vaginal normal, que 

controlam o crescimento de outros microorganismos através da produção de 

peróxido, os quais formam ácido láctico a partir do glicogênio, cuja produção e 

secreção é estimulada pelos estrógenos. Esse mecanismo proporciona uma 

acidez adequada (pH 4,5 aproximadamente) do ambiente vaginal, dificultando 

a proliferação da maioria dos patógenos. A Candida é exceção, pois prolifera 

em ambiente ácido (SOBEL e CHAIM, 1996; VAL ISABEL e ALMEIDA FILHO, 

2001). 
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Como o epitélio endometrial, a vagina também se modifica nas 

diferentes fases do ciclo menstrual, no entanto, mais acentuadamente sofre 

ação de estrógenos e progesterona. Em modelos experimentais, os estrógenos 

reduzem a atividade inibitória das células epiteliais local favorecendo o 

desenvolvimento da candidíase vulvovaginal (CCV), enquanto que a 

progesterona não apresenta ação nestas células quando este fungo está 

presente na cavidade vaginal (FIDEL JR, CUTRIGHT e STELLE, 2000) 

A vagina possui um sistema de defesa especialmente representado 

pela descamação celular contínua do epitélio escamoso. Esta descamação 

está relacionada com os níveis sangüíneos de estrógenos, estando diminuído 

fisiologicamente na infância e pós menopausa (MENDONÇA et al., 2004). 

Sabe-se o importante papel dos hormônios estrogênicos na 

proliferação celular do epitélio que reveste o TGF contribuindo com a proteção 

deste sítio anatômico. Por outro lado é conhecida a importância destes 

hormônios na CVV favorecendo a aderência do fungo as células epiteliais. 

Estudo realizado demonstra que os estrógenos influenciam no metabolismo 

celular do hospedeiro favorecendo a penetração da forma patogênica (hifas) no 

epitélio vaginal desencadeando o processo patológico de CVV (KINSMAN e 

COLLARD, 1986). 

A C. albicans pode ser considerada como um habitante comensal e 

viver em equilíbrio fazendo parte da microbiota vaginal de algumas mulheres. 

Cerca de 20 a 30% da população mundial de mulheres aparentemente sadias 

apresentam leveduras no canal vaginal, sendo que a frequência de candidíase 

parece está relacionada à altas concentrações de hormônios reprodutivos, 

glicogênio e pH vaginal (SOBEL, MULLER e BUCKLEY, 1984).  

As leveduras são carreadas para a vagina por um processo de auto-

transmissão a partir da região perianal, tendo como fonte a microbiota normal 

do próprio intestino ou a troca com o parceiro por via sexual. Estes 

microrganismos costumam permanecer abrigados na mucosa vaginal apenas 

como colonizantes e, uma vez encontrando condições apropriadas, 

multiplicam-se e expressam fatores de virulência, culminando com CVV 

(FERRAZA et al., 2005). 

A Candida é apontada como um dos principais patógenos causadores 

de vulvovaginites contribuindo excessivamente na freqüência das consultas 
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ginecológicas. Estima-se que causa infecção em aproximadamente 75% das 

mulheres em algum período de sua vida, principalmente na vida reprodutiva 

(SOBEL e CHAIM, 1996; GATICA et a.l, 2002; HOLLAND et al., 2003). 

O gênero Candida é heterogêneo, apresentando aproximadamente 

150 espécies. A espécie albicans é a mais freqüentemente envolvida nas 

infecções humanas, no entanto, a participação de outras espécies vem 

aumentando gradualmente nos últimos anos gerando grande preocupação com 

episódios de repetição (GALLE e GIANINNI, 2004). Estudos realizados em 

diferentes países demonstram que outras espécies de Candida foram isoladas 

em secreções vaginais, no qual estavam presentes a C. glabrata, C. tropicalis, 

C. parapsilosis, C. krusei entre outras (FIDEL JR e SOBEL, 1996; 

LANCHARES e HERNÁNDEZ, 2000; HOLLAND et al., 2003; GALLE, e 

GIANINNI, 2004; ROSA e RUMMEL, 2004; FERRAZA et al., 2005). 

O gênero Candida é um fungo unicelular, eucarionte de forma ovalada, 

com cerca de 4 a 6 micrômetros de diâmetro, que se reproduz por brotamento, 

considerado dimórfico, ou seja, pode ser encontrado na forma de esporos 

(figura 1e 2) que é a forma normal de colonização, ocorrendo a conversão para 

a forma filamentosa sua forma patogênica (figura 3).Tanto a forma de esporos 

como a de hifas são facilmente identificados em esfregaços citológicos cervico 

vaginais ( CONSOLARO, et al., 2005). 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Esporos de Candida sp em 
esfregaço cervico vaginal 
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FIGURA 2: Esporos de Candida sp e célula 
escamosa superficial em esfregaço cervico 
vaginal 

 

 

 

 

FIGURA 3: Hifa  de Candida sp e célula 
escamosa intermediária em esfregaço 
cervico vaginal 

 

 

O período de incubação para produzir a vulvovaginite é de 24 a 96 

horas, requerendo um inóculo relativamente pequeno. A C. albicans forma 

tubos germinativos, e seu encontro permite o diagnóstico presuntivo. Em pH 

mais ácido tubos germinativos e pseudo micélios são formados com 

capacidade de penetrar entre células epiteliais (CONCEIÇÃO, et al., 2005; 

CONSOLARO et al, 2005). 

A formação de micélios contribui para a infecção fúngica em decorrência da 

variabilidade antigênica da superfície e do formato do micélio   que proporciona 

maior aderência, dificultando a ação fagocitária do sistema imune (SOBEL, 

MULLER e BUCKLEY, 1984). 

O desequilíbrio entre as leveduras do gênero Candida e a microbiota 

da qual faz parte contribui para o desenvolvimento da candidíase. Este fungo 

leveduriforme apresenta como os principais fatores de virulência: aderência, 

dimorfismo, variabilidade fenotípica, produção de toxinas e enzimas 

extracelulares (FERRER, 2000; RIBEIRO et al., 2004). 

A aderência deve-se as características químicas da parede celular 

deste fungo. O composto químico que facilita a união é uma manoproteina, 
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têm-se descrito outras moléculas de aderência, como adesinas (lectinas e 

glicoproteínas de superfície) do agente infectante, e receptores protéicos 

(laminina, fibronectina e fibrina) presentes na superfície celular das mucosas do 

hospedeiro (FERRER, 2000; RIBEIRO et al., 2004). 

Foram identificados diversos outros fatores que parecem favorecer o 

desenvolvimento da CVV, entre os quais a gravidez. No último trimestre de 

gravidez, os estrógenos provavelmente afetam o epitélio vaginal quanto ao pH 

e a quantidade de glicogênio, interferindo na aderência, proliferação e/ou na 

diferenciação de blastósporos, facilitando a formação de micélios e hifas, tida 

como essencial na infecção por Candida (RIBEIRO, et al., 2004; SILVA FILHO, 

2004). 

Um segundo fator é o Diabetes mellitus, doença sistêmica que cursa 

com uma maior susceptibilidade às infecções de uma forma geral. Quando 

descompensada ou mal controlada, os níveis elevados da glicemia levam a um 

aumento na concentração do glicogênio vaginal, com acidificação do meio e 

proliferação da levedura (ROWE et al., 1990; LEON, et al 2002). 

Outros fatores exógenos como o uso de anticoncepcionais 

combinados orais, que podem elevar a secreção de glicogênio vaginal com 

conseqüente acidificação do meio e proliferação das leveduras. Da mesma 

forma, o uso de dispositivos intra-uterinos, doenças da tireóide, obesidade, 

corticóides e imunossupressores, parecem aumentar o risco de infecção 

causada por Candida (VAL ISABEL e ALMEIDA FILHO, 2001) 

Ainda se erra no diagnóstico da CVV, principalmente pela falta de 

conhecimento dos mecanismos básicos da fisiopatogênese desta infecção. Por 

via de regra o quadro infeccioso primário é facilmente curado, porém, episódios 

de recorrências dificilmente são tratados com sucesso. Esses fatos reforçam a 

importância de uma avaliação clínica-laboratorial adequada para podermos 

alcançar os objetivos finais, que são o diagnóstico e tratamento precisos 

(ALEIXO NETO, 1999). 

Na prática diária a paciente com CVV pode ser qualificada em três 

tipos de acordo com apresentações distintas. No primeiro caso, paciente cujo 

exame de Papanicolaou apresenta Candida, porém não se deve esquecer que 

este fungo pode ser isolado em até 30% de mulheres saudáveis e 

completamente assintomáticas (as chamadas “portadoras sãs”). Assim um 
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simples achado deste fungo em um exame de rotina não significa 

necessariamente que a mulher tenha a doença clínica (ALEIXO NETO, 

HAMDAN e SOUZA 1999; LANCHARES e HERNANDEZ, 2000; VAL IZABEL e 

ALMEIDA FILHO, 2001; SIMÕES. 2004). 

No segundo caso, a paciente tem uma CVV não complicada, é 

causada pela C. albicans e ocorre em mulheres não comprometidas 

imunologicamente, apresentando-se como infecção leve ou moderada, sem 

histórias de recorrências. O diagnóstico é sugerido clinicamente pela presença 

de prurido, corrimento vaginal e eritema, os quais não são específicos da CVV, 

apresenta um corrimento discreto como tipo leite coalhado, o exame clínico 

freqüentemente revela vulva e vagina hiperemiadas, às vezes edemaciadas e 

com fissuras (LANCHARES e HERNANDEZ, 2000; NYIRJESY, 2001; SIMÕES, 

2004)  

Finalmente, a paciente apresenta uma CVV complicada, a qual 

caracteriza-se por infecções mais severas incluindo as causadas por espécies 

não albicans, geralmente com episódios de recorrências e/ou com algum tipo 

de imunodeficiência. Ocorre em aproximadamente 5 a 10% das mulheres, as 

quais merecem considerações especiais (LANCHARES e HERNANDEZ, 2000; 

ROSA e RUMMEL 2004; FIDEL JR et al., 2004; SIMÕES, 2004). 

Uma das hipóteses sugeridas para os episódios de CVVR seria a 

reinfecção da vagina, cujo fungo seria proveniente de parceiros sexuais ou 

outra contaminação e até mesmo auto-contaminação (GRANGER, 1992). 

Estudos sugerem que mulheres portadoras de CVVR, apresentam falhas no 

seu desenvolvimento psíquico, contribuindo desta maneira com a 

patogenicidade do fungo (CORDEIRO, et al., 2004). 

É questionado se a CVV , principalmente nos casos de recorrência, 

seria causada em função de alterações locais do hospedeiro ou se estaria 

simplesmente na dependência da agressividade dos microorganismos.  

O principal mecanismo de defesa contra fungos é desenvolvido pelos 

fagócitos, que os destroem por meio da produção de óxido nítrico e outros 

componentes secretados por essas células, adicionalmente há participação de 

Interferon gama (INFγ), aumentando a função dos neutrófilos e macrófagos, 

não havendo evidências de atividade citotóxica por células T CD8+. Portanto, 

pacientes que apresentam neutropenia ou que tenham deficiência de 
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imunidade celular apresentam frequentemente micoses recorrentes e 

ocasionalmente formas graves e profundas (MACHADO, et al, 2004) 

O controle do crescimento bacteriano e fúngico é realizado pelas 

células de defesa com a ativação de vários mecanismos, tipo opsonização, 

fagocitose e produção de imunoglobulinas, entre outros. Qualquer alteração, 

por mínima que seja, nesses meios de controle favorece a proliferação de 

microorganismos, que podem deixar de ser comensais e passar a atuar como 

infectantes (KOZEL et al, 2004; MACHADO et al, 2004). 

O sistema imunológico representa o sistema principal de defesa do 

hospedeiro contra as infecções, dotado da capacidade de realizar uma 

resposta rápida e eficiente contra patógenos invasores. Ao mesmo tempo, 

pode elaborar um outro tipo de resposta igualmente eficaz, no entanto é mais 

lenta e duradoura. Esses dois tipos de respostas são efetuados pelo sistema 

imune inato e o sistema imune adaptativo, respectivamente (ROITT; 

BROSTOFF e MALE, 2003). 

Na resposta imune inata são ativadas células de atividade fagocitárias 

(neutrófilos, macrófagos, monócitos), células “Natural Killer” (NK), células 

inflamatórias (mastócitos, basófilos, eosinófilos) e células apresentadoras de 

antígeno (CAA) (células dendríticas, células de Langerhans, macrófagos e 

linfócitos B). Esta resposta não é específica, isto é, não existe conservação de 

memória imunológica, porém existe a produção de citocinas que darão início a 

resposta imune, ativando outras células como os linfócitos, estes sim, são os 

responsáveis pela resposta imune adaptativa, onde ocorre o processo de 

memorização (ABBAS, LICHTMAN. e POBER, 2000; GIRALDO, 2002 , ROITT 

e BROSTOFF e MALE, 2003 ). 

A fim de manter o organismo sem infecções, as células do sistema 

imune atuam de forma extremamente organizada. Cada tipo celular tem sua 

função definida, e existe um complexo sistema de interação celular, de maneira 

que os mecanismos de reconhecimento de substâncias ou células estranhas 

ao organismo são realizados primeiramente por células específicas, chamadas 

células dendríticas, as quais são células com capacidade de apresentar 

antígenos para os linfócitos T CD4+ (VAZQUEZ-TORRES e BALISH, 1997). 

As células granulocíticas são todas aquelas que possuem granulações 

ou grânulos no citoplasma. De acordo com a natureza e aspecto dessas 
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granulações são classificados em neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. 

Monócitos e macrófagos também fazem parte desta linhagem. Estes se 

originam da mesma célula pluripotente da medula óssea (VERRASTRO, 2002). 

No adulto normal, 50 a 75% dos leucócitos circulantes são neutrófilos 

polimorfonucleares (PMNs) (figura 3) que constituem células efetoras primárias 

do sistema imunológico inato. Apresentam um tempo de sobrevida 

relativamente curto (aproximadamente 24 horas). Os PMNs são as primeiras 

células a chegarem ao local da inflamação, após a ativação por uma variedade 

de estímulos sofrem uma explosão respiratória com degranulação e liberação 

de superóxido, peptídios, proteínas antimicrobianas e produção de um número 

limitado de proteínas pró-inflamatórias (RAPAPORT, 1990; PARSLOW, et al., 

2004) 

Os neutrófilos função de fagocitar e destruir bactérias e fungos que 

penetram na pele ou mucosas do organismo. Para uma função fagocitária 

efetiva, os granulócitos precisam aderir ao endotélio e migrar através dele, 

acumular-se e agregar-se em um local nos tecidos; gerar mediadores que 

recrutem novos granulócitos para o local e participar da destruição microbiana 

(RAPAPORT, 1990).  

Estudos realizados em animais demonstram que os PMNs parecem ter 

papel principal na resposta imune celular na CVV. Estudos sugerem que a 

degranulação destas células no epitélio vaginal provoca uma resposta 

inflamatória agressiva na mucosa vaginal, e consequentemente uma acentuada 

sintomatologia nesta patologia é decorrente desta agressão. Uma vez que; 

diminuindo a concentração destas células na mucosa vaginal os sintomas 

tendem a diminuir (BLACK et al.,1998; FIDEL JR., 2005). 

Os eosinófilos são células que apresentam um núcleo formado por 2 

ou 3 lóbulos com grande mobilidade e inúmeras vesículas citoplasmáticas. 

Possui vida média de treze dias aproximadamente (figura 4), funcionalmente 

são capazes de fagocitar, mas esta não é a sua principal função. Eles atuam 

liberando proteínas neutralizadoras de parasitas extracelulares e estão 

envolvidos nas reações alérgicas. Sua presença no sangue corresponde de 2% 

a 6% do total de leucócitos (RAPAPORT, 1990; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

1999; MENDES et al., 2000; ROITT, BROSTOFF e MALE, 2003). 
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Uma vez no sítio inflamatório, os eosinófilos sofrem apoptose e são 

rapidamente fagocitados pelos macrófagos. Algumas citocinas com IL-3, IL-5, 

fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos retardam a 

apoptose dos eosinófilos, que sobrevivem longos períodos.(DIBBERT et al., 

1998: MENDES et al., 2000) 

Nos últimos anos o reconhecimento de que os eosinófilos são 

importantes fontes de citocinas tem sugerido sua influência nas reações 

inflamatórias e em outras respostas biológicas através de mecanismos mais 

abrangentes (MOQBEL, LEVI-SCHAFFER, e KAY 1994). 

Os basófilos são mais raramente vistos na circulação. São células 

grandes, com núcleo volumoso em forma de “S”. Participam das reações 

alérgicas junto com os mastócitos, liberando estímulo para outras células. São 

morfologicamente parecidos com os mastócitos, porém estes não são 

circulantes, estando localizados nos tecidos (RAPAPORT, 1990). 

Os linfócitos são células do tipo agranulócitos, com morfologia 

bastante simples, esféricas de tamanho variável e estão no sangue em 

quantidades entre 20 e 30% dos leucócitos circulantes (figura 6). Possuem 

núcleo com formato esférico que ocupa quase todo o citoplasma. Existem mais 

de um tipo de população linfocitária, porém não se consegue fazer 

diferenciação destas células pela microscopia óptica. Para tanto recorre-se a 

exames especializados que podem revelar a população linfocitária ou sub 

populações de linfócitos T no qual pode-se detectar os CD “Clusters 

differenciations”, grupos de diferenciação que são marcadores moleculares 

para cada tipo de linfócito (FIDEL JR, WOLF e KUKURUGA, 1996; 

RAPAPORT, 1990; VERRASTRO, 2002). 

A maioria dos linfócitos circulantes é do tipo T, e uma menor 

quantidade é do tipo B. Os linfócitos T possuem receptores especializados em 

reconhecer antígenos ligados a moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) na superfície de outras células, que podem ser do 

tipo alfa/beta ou gama/delta. Na circulação sangüínea, a maioria deles 

expressa receptores alfa/beta e na mucosa vaginal há um grande número de 

gama/delta. Existe a hipótese de que os linfócitos T gama/delta desempenham 

função primordial na proteção das superfícies das mucosas (FIDEL JR et al., 
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1996; FIDEL JR et al, 1999; PATTON, et al., 2000; ROITT, BROSTOFF e 

MALE, 2003)  

Funcionalmente eles são classificados em linfócitos T auxiliares, T 

supressores e T citotóxicos. Os linfócitos T auxiliares ou também chamados T 

helper (Th), possuem moléculas CD4+ que reconhece antígenos associados a 

molécula de MHC classe II, atuam no reconhecimento de macrófagos ativados 

e são importantes “sinalizadores” através da produção de interleucinas, que 

interagem com outros tipos celulares (ROITT, BROSTOFF e MALE, 2003). 

Há dois tipos de células T4 helper, que corresponde a dois tipos de 

resposta. A resposta TH1 caracteriza-se pela produção de citocinas como IL-2 , 

interferon INFγ e fator de necrose tumoral do tipo beta (TNFβ). Há ativação dos 

macrófagos, da fagocitose, e dos mecanismos citotóxicos levando a extensa 

resposta inflamatória. É eficaz na eliminação dos patogénos intracelulares 

(virus e bactérias intracelulares e fungos). Na resposta TH2 há secreção de IL-

4, IL-5, IL-10 e IL-13. Caracteriza-se pelo estimulo da produção de anticorpos 

pelos linfócitos B sendo eficaz contra organismos que circulam no sangue, 

como bactérias extracelulares e parasitas helmínticos (ASHMAN, FULURIJA e 

PAPADIMITRIOU, 1999; ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000; MIZUTINI,et al., 

2000; GIRALDO, 2002; ROITT, BROSTOFF e MALE, 2003 ). 

Os linfócitos T supressores são geralmente marcados por moléculas 

CD8+ e são os principais reguladores da resposta imune. Controlando a ação 

dos linfócitos T auxiliares, citotóxicos e linfócitos B para que esses não atuem 

mais acentuadamente. São os linfócitos envolvidos com o mecanismo de 

tolerância imunológica, que impede o sistema imune de atacar as próprias 

células do organismo (RAPAPORT, 1990; ABBAS; LICHTMAN.; POBER,1999). 

Os linfócitos T citotóxicos possuem moléculas CD8+, seus receptores 

de células T (TCR) reconhecem antígenos associados à molécula MHC classe 

I na superfície de outras células. Estão aptos a destruir células autólogas e 

células alogênicas, participam das reações de hipersensibilidade tardia e seu 

principal estímulo é IL-2 produzida pelos linfócitos Th1, As células NK 

expressam CD56+ e CD16+. Assim como os linfócitos T citotóxicos atuam 

destruindo células autólogas ou alogênicas, porém, sem que essas expressem 

moléculas de MHC classe I em sua superfície (RAPAPORT, 1990). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IL-4&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IL-4&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IL-5&action=edit
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Os monócitos são precursores dos macrófagos e de células fagocíticas 

relacionadas com o núcleo não segmentado que formam o sistema fagocítico 

mononuclear. Os monócitos são células com citoplasma vesiculoso devido a 

seu complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido 

(figura 6), estão diretamente envolvidos no processo de fagocitose, porém, 

desempenham outras funções na resposta imune. São importantes 

“processadores” de antígenos e os apresentam aos linfócitos. Durante o 

processo de fagocitose, agem como os principais produtores de IL-1, que vai 

atuar nos linfócitos T auxiliares e estimular a produção clonal de linfócitos T ou 

B (RAPAPORT, 1990; VAZQUEZ-TORRES e BALISH, 1997). 

A maioria das células citadas pode ser encontradas na vagina de 

mulheres saudáveis, mais especificamente na lâmina basal, e também entre as 

camadas basais e parabasais. Os neutrófilos dificilmente são encontrados na 

lâmina basal e entre as camadas, no entanto, macrófagos, células de 

Langerhans, eosinófilos, plasmócitos e linfócitos são facilmente encontrados 

(JAMESON, et al., 2002). 

Estudos realizados com um grupo de mulheres que foram submetidas 

a biopsias no terço superior do canal vaginal, nas três fases do ciclo hormonal, 

demonstram que não existe alterações nos números de linfócitos T, linfócitos B 

e células de Langerhans. Por métodos de imunohistoquímica observou-se que 

os linfócitos T do tipo CD4+ e CD8+ formam o maior componente de células do 

sistema imune local (PATTON et al., 2000; GHALEB et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Célula sanguinea neutrófilo no 
sangue periférico 
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FIGURA 5 – Célula sangüínea eosinófilo 
no sangue periférico 

 
 

 

 
 
 
 
FIGURA 6 – Célula sanguínea Linfócito 
no sangue periférico 

 
 

 

 
 
 
 
FIGURA 7 – Célula sanguínea monócito 
no sangue periférico 

 

 

 

A principal função das células B é secretar no sangue e em outros 

líquidos orgânicos proteínas denominadas imunoglobulinas. Essas moléculas 

são formadas a partir de pares de cadeias polipeptídicas comuns a todas as 

imunoglobulinas. O linfócito B constitui o principal tipo celular envolvido na 

imunidade humoral adquirida (JANEWAY, 2000; PARSLOW, 2002). 

As principais classes de imunoglobulinas são: IgA, IgM, IgE, IgG e IgD 

as quais diferem em tamanho, cargas elétricas, composição de aminoáciados e 

no conteúdo de carboidratos. Com relação à molécula de imunoglobulina E 
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(IgE) existem dois receptores distintos, o receptor de alta afinidade (FcRI) 

presente nos basófilos e mastócitos que constitui um receptor clássico de IgE, 

e um receptor de baixa afinidade (FcεRII) para IgE encontrado nos linfócitos, 

macrófagos, eosinófilos, plaquetas e células NK (LARRUGA, 1998; ROITT, 

BROSTOFF e MALE, 2003). 

Estudos demonstraram a presença de anticorpos IgA e IgE anti C. 

albicans em amostras de soro e lavado vaginal de pacientes com cultura de 

secreção vaginal positiva para Candida sp. (CARVALHO, 2003; MORAES e 

TAKETOMI, 2000). A presença de IgE específica para C. albicans, é também 

encontrada em mulheres não portadoras de candidíase, porém em baixas 

concentrações, reforçando o que diz a literatura que este fungo é considerado 

comensal da flora vaginal necessitando de fatores extrínsecos ou intrínsecos 

do hospedeiro para a indução da forma saprófita em patogênica (CARVALHO, 

2003). 

Os anticorpos IgE são produzidos devido a antígenos que são 

apresentados em associação com moléculas de MHC de classe II por células 

fagocíticas que ativam as células TCD4+ do tipo Th2, as quais secretam IL-4, 

induzindo a produção de anticorpos pelas células B (MATTHAEI, FOSTER e 

YOUNG, 1997; LARRUGA, 1998). 

A resposta vaginal de hipersensibilidade mediada por IgE a C. albicans 

pode ser um fator contribuinte à vulvovaginite recorrente em um determinado 

grupo de mulheres susceptíveis. Outra maneira pela qual os episódios agudos 

de infecção vaginal por Candida pode estabelecer, é uma “Resposta de 

Hipersensibilidade“ local. Esta resposta inadequada do organismo de algumas 

mulheres provavelmente do tipo imediata também seria capaz de bloquear a 

resposta imune celular, que favorecerá por sua vez o crescimento fúngico 

(MORAIS e TAKETOMI, 2000; GIRALDO, 2002) 

Atualmente, diferentes estudos demonstram a presença de outras 

espécies de cepas não albicans em lavados vaginais, sugerindo que outros 

mecanismos de virulência e resistência aos antifúngicos venham aumentando 

(EL-DIN et al, 2001; RIVERO, et al., 2003). 

Os neutrófilos, macrófagos e os linfócitos, parecem ser os maiores 

reguladores do crescimento fúngico. A habilidade de transformação da forma 

esporulada para a forma de hifas, indica importância para a capacidade de 
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ação patogênica da C. albicans (BLASI et al., 1995; ABBAS.; LICHTMAN e 

POBER, 2000, TOROSANTUCCI, et al., 2004) 

A fagocitose é o principal mecanismo pelo qual o fungo é destruído 

pelos neutrófilos e, às vezes, para as hifas de maior tamanho, as células 

fagocitárias secretam enzimas proteolíticas ao meio, a fim de destruí-las. Com 

a fagocitose ocorre a ativação dos linfócitos T mediante exposição dos 

antígenos do fungo na superfície dos macrófagos (NEWMAN et al., 2005). 

Os macrófagos e linfócitos têm sua função normal na presença do 

fungo, no entanto, apesar disso determinado grupo de mulheres parecem 

sofrer um processo crônico ou recorrente de infecção vaginal por Candida sp., 

esta resposta pode depender dos constituintes genéticos de cada indivíduo. Se 

uma mulher apresentar, predisposição para uma produção diminuída de 

interleucina 1 (IL-1), ela poderá sofrer dificuldades de erradicar a C. albicans do 

seu organismo. Uma resposta tipo Th2 leva a uma situação de menor 

capacidade de contenção do crescimento fúngico (GIRALDO, 2002: NEWMAN, 

et al., 2005). 

Em alguns casos, mulheres podem desenvolver reação de 

hipersensibilidade ao sêmen ou a componentes alergênicos ingeridos pelo 

parceiro que estejam nele presentes, ou a outras substâncias que entrem em 

contato com a mucosa vaginal, isto pode desencadear um processo alérgico 

que venha a sensibilização (FERRER, 2000; GIRALDO, 2002). 

Uma resposta de hipersensibilidade alérgica estimula os macrófagos a 

produzirem prostaglandina E2 (PGE2), que por sua vez inibe os fatores de 

crescimento dos linfócitos T e de IL-2, causando os processos de recorrências 

(GIRALDO, 2002). 

Apesar de existirem todos esses mecanismos de defesa local, a forma 

de instalação dos processos infecciosos parece que ainda não está bem 

compreendido. O número de partículas agressoras, a capacidade de adesão ao 

epitélio, a resistência aos antifúngicos, a habilidade de produção de 

substâncias que inativam as defesas celulares e a capacidade de evitar o 

reconhecimento como partícula antigênica fazem com que o equilíbrio seja 

rompido e o agente agressor consiga um ambiente favorável à sua 

sobrevivência (GIRALDO, 2002). 
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Portanto, a simples presença do fungo na cavidade vaginal não 

determina a ocorrência da vaginite. Essa se desenvolve em decorrência de 

modificações nas relações de comensalismo entre o microorganismo e o 

hospedeiro, no qual todo quadro infeccioso resulta da luta entre o 

microorganismo que tenta tirar proveito dos tecidos em que se encontra e as 

defesas impostas pelo organismo que esta sob ameaça. Talvez exista uma 

incompetência imunológica do hospedeiro contribuindo para o desequilíbrio da 

microbiota vaginal, favorecendo a transformação da Candida saprófita em 

patogênica. em decorrência de uma resposta imune local deficiente. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

 

Avaliar a resposta imune celular sistêmica e local em mulheres 

portadoras de candidiase vaginal 

 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Avaliar as espécies de Candida mais freqüentes nos casos de 

vulvovaginites fúngicas e os sintomas clínicos mais prevalentes 

2. Identificar e quantificar as células de defesa no sangue periférico, 

conteúdo  vaginal de mulheres com candidíase vulvovaginal. 

3. Avaliar o número de linfócitos TCD4+ e TCD8+ no sangue periférico 

nas pacientes estudadas; 

4. Avaliar a concentração de IgE sérica total  e específica para Candida 

albicans nos grupos em estudo  
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3 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

1.1 População em estudo 

 

A população estudada foi composta por 60 pacientes, com idade 

variando entre 10 e 60 anos, atendidas no Complexo de Saúde HAP-VIDA 

Natal. As amostras foram colhidas durante o período de Janeiro a Março de 

2006. 

O projeto foi aprovado pelo o comitê de Ética em pesquisa com seres 

humanos da Universidade Potiguar (processo de nº 019/2006), de acordo com 

as normas preconizadas na Resolução196/99 do Conselho Nacional de Saúde 

(Brasil, 1996). 

Foram selecionadas 40 mulheres com sinais e sintomas de 

vulvovaginites por Candida sp.: hiperemia, prurido, leucorreia, fissura vaginal 

dispareunia, cuja microscopia direta apresentou alguma forma de vida fúngica 

(esporos e/ou hifas). Outro grupo, classificado como grupo controle, foi 

composto por 20 mulheres portadoras de vulvovaginites cuja microscopia direta 

apresentou lactobacilos, bacilos e não fungos. 

Todas foram informadas sobre a finalidade do estudo, em seguida 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) e 

posteriormente responderam um protocolo de pesquisa onde foi avaliada a 

história pessoal da participante (Anexo 2)  

 

 

1.2 Critérios de inclusão 

 

 Apresentar sintomatologia de vulvovaginite; 

 Presença de leveduras identificadas por microscopia direta. 
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1.3 Critérios de exclusão 

 

 Ter doença crônica degenerativa; 

 Uso de medicação imunossupressora ou ter feito uso há pelo menos 

seis meses; 

 Uso de qualquer tipo de medicação de forma crônica exceto 

anticoncepcional oral (ACO) / Anticoncepcional injetável (ACI); 

 Existir suspeita de outras doenças sexualmente transmissível (DST) 

no momento do exame ginecológico; 

 Suspeita de gravidez ou gravidez confirmada; 

 Fazer uso de antibióticos nos últimos seis meses; 

 Ter tido relação sexual há menos de 48 horas; 

 Ter feito ducha vaginal há menos de 48 horas; 

 Estar menstruada; 

 Ser portadora de imunodeficiência. 

 

 

1.4 Variáveis de controle 

 

Idade: Idade de anos completa da paciente. 

 

Cor da pele: Branca ou não branca, de acordo com a observação do 

pesquisador. 

 

Estado civil: Casada ou não casada, de acordo com a resposta da 

paciente a pergunta formulada pelo pesquisador 

 

Grau de escolaridade: Universitário (Superior completo ou não 

completo), e não universitário, segundo resposta da paciente a pergunta 

formulada pelo pesquisador. 

 

Paridade: Nulíparas ou um ou mais partos, segundo resposta da 

paciente. 
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Início da atividade sexual: Idade, em anos completos, que iniciou as 

práticas sexuais. 

 

Freqüência de atividade sexual: Quantidade de relações sexuais no 

período de um mês, na faixa de zero a quatro ou mais de quatro. 

 

Ejaculação vaginal: Eliminação seminal do parceiro no canal vaginal. 

Categorizado por sim ou não de acordo com a resposta da paciente. 

 

Método anticoncepcional: Método contraceptivo utilizado normalmente 

pela paciente. Preservativos, anticoncepcional oral ou injetável. 

 

História de alergia: Queixas de processos alérgicos localizados ou 

sistêmicos. Categorizado por sim ou não de acordo com a resposta da 

paciente. 

 

Queixa de corrimento vaginal: Mulheres apresentando leucorreia no 

momento da consulta. Categorizado por sim ou não. 

 

Alterações vaginais: Presença ou ausência de sinais clínicos 

detectados na mucosa vaginal no momento do exame ginecológico. 

 

Atividade sexual anal: Prática sexual categorizada por sim ou não de 

acordo com a resposta da paciente. 
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1.5 Material 

 

 

1.5.1 Amostras biológicas 

 

 

1.5.1.1 Sangue periférico: 

 

As amostras (10 mL) foram obtidas através de punção de sangue 

periférico, coletadas por sistema a vácuo vacutainer ( BECTON – DICKINSON 

– VACUTAINER SST BD). Tubos contendo anticoagulante, para a realização 

dos seguintes exames; hemograma, quantificação da sub-população de 

linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+. Outra alíquota de sangue foi coletada em 

tubos contendo gel separador sem anticoagulante (BECTON – DICKINSON – 

VACUTAINER SST BD), o qual foi submetido a processo de coagulação a 

temperatura ambiente e posteriormente sofreu processo de centrifugação a 

3000Xg para obtenção de soro e realização dos seguintes exames; Pesquisa 

de anticorpos anti HIV 1 e 2, dosagem de IgE sérica total e IgE específica para 

C. albicans. 

 

 

1.5.1.2 Conteúdo vaginal: 

 

A mucosa vaginal das pacientes foi cuidadosamente observada por 

médicos ginecologistas, dando prioridade ao aspecto do colo uterino e as 

paredes vaginais. Com um swab de algineto estéril foi coletado o conteúdo 

vaginal destas pacientes que foram armazenados em tubos de vidro estéril 

contendo solução fisiológica estéril para realização dos seguintes exames; 

microscopia direta para observação de formas de vida fúngica, avaliação da 

flora presente no material colhido, isolamento e identificação da espécie de 

Candida. 

 



34 

 

 

1.5.1.3 Raspado cérvico-vaginal: 

 

Raspado das paredes vaginais e ectocervix foi colocado em lâmina de 

vidro previamente identificadas, fixadas em álcool 95% para posterior coloração 

e leitura, com a finalidade de identificar as células de defesa e pesquisa de 

esporos e hifas de Candida sp. 

 

 

1.6 Métodos 

 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Analises Clínicas e 

Toxicológicas da Universidade Potiguar, Laboratório de Micologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Laboratório de hematologia do 

Hemocentro – Natal (RN) e no complexo de saúde do Sistema HapVida Natal 

(RN). 

 

 

1.6.1 Exames realizados 

 

 

1.6.1.1 Hemograma: 

 

O hemograma foi realizado em analisador automático ADVIA 60 

(BAYER DO BRASIL) que utiliza 30µl de sangue total previamente 

homogeneizado, analisado por método de impedância. A contagem diferencial 

de células sangüíneas foi revisada em esfregaço sangüíneo, para o qual foi 

colocado 10µl de sangue em lâmina de vidro com borda fosca e previamente 

identificada, foi realizada a distenção sangüínea. Em seguida, corada com 

corante Leishman (Merck do Brasil) e após lavagem e secagem a leitura foi 

realizada em microscopia óptica com a objetiva de imersão (X100).  
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1.6.1.2 Dosagem sérica de Imunoglobulina E 

 

 Método Quimiuluminescência (DPC- MEDLAB) 

 

Dosagem sérica de Imunoglobulina E total 

 

Os níveis séricos de IgE total foram determinados pelo método de 

Quimiluminescência, em aparelho IMMULITE 2000/ DPC MEDLAB – USA, 

usando o kit IMMULITE 2000/ DPC MEDLAB – USA seguindo-se todas as 

recomendações do fabricante. Em resumo; a amostra da paciente foi colocada 

em uma cubeta que possui em seu interior uma pérola de poliestireno 

recoberta com anticorpos monoclonal anti-IgE conjugado com fosfatase 

alcalina. Este conjunto foi incubado a 37ºC por 30 minutos com agitação 

constante. A IgE da amostra ligada formou um complexo tipo sanduíche com o 

anticorpo conjugado com a fosfatase alcalina. O conjugado não ligado foi 

removido pela lavagem por centrifugação, após o qual o substrato foi 

adicionado e a unidade teste foi incubada por mais dez minutos. O substrato 

quimiluminescente Éster fosfato do adamantil dioxetano foi submetido a 

hidrólise em presença da fosfatase alcalina gerando um intermediário instável. 

A produção contínua deste intermediário resultou na emissão de luz interrupta 

que foi proporcional a concentração de IgE da amostra expressos em UI/mL 

 

 

Dosagem sérica de Imunoglobulina E específica para Candida albicans 

 

Os níveis séricos de IgE específica foram determinados utilizando o 

método de Quimiluminescencia, em aparelho IMMULITE 2000/ DPC MEDLAB 

– USA , usando o kit IMMULITE 2000/ DPC MEDLAB – USA seguindo se todas 

as recomendações do fabricante. Em resumo; a amostra do paciente e o 

alérgeno de triagem foram introduzidos simultaneamente no tubo de reação 

que continha anti-ligante imobilizado, e incubados por cerca de 30 minutos à 
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37º C com agitação constante. Durante esse tempo o IgE alérgeno específico 

da amostra se ligou ao alérgeno marcado com ligante que por sua vez se ligou 

ao anti-ligante da fase sólida. O soro que não se ligou foi removido por nova 

lavagem e centrifugação. Foi introduzido no tubo de reação um anticorpo anti-

IgE humano marcado com fosfatase alcalina e processou-se nova incubação 

por 30 minutos. O conjugado enzimático que não reagiu foi removido por nova 

lavagem e centrifugação. O substrato foi adicionado, e o tubo de reação foi 

incubado por mais cinco minutos. O substrato quimiluminescente, éster fosfato 

de adamantil dioxetano, foi submetido a hidrólise em presença de fosfatase 

alcalina gerando um intermediário instável. A produção contínua deste 

intermediário resultou na emissão de luz interrupta que foi proporcional à 

concentração de IgE específica expressos em UI/mL 

 

 

Método Fluoroimunoensaio (Imunocap - Pharmacia – Upjonh) 

 

Dosagem sérica de Imunoglobulina E específica para Candida albicans 

 

Os níveis séricos de IgE específica foram determinados utilizando o 

método de Fluoroimonoensaio, usando o kit UniCAP (Pharmacia & Upjonh) 

para IgE específica anti-C.albicans seguindo se todas as recomendações do 

fabricante. Em resumo: O alérgeno de interesse fixado a fase sólida foi 

incubado com 40µl do soro em estudo. Após lavagem, para desprezar IgE não 

específica, 50µl do conjugado de anti-IgE específica (β-galactosidase-anti-IgE) 

foram adicionados. Após incubação a 37ºC uma segunda lavagem foi realizada 

para remoção do conjugado não ligado ao imunocomplexo e então 50µl da 

solução de 4-Metilubeliferil-β-D-galactosidio 0,01% foi colocada, seguindo-se 

de incubação a 37ºC. Posteriormente a reação foi bloqueada com 600 µl de 

carbonato de sódio 4% e a leitura de fluorescência realizada em seguida. 
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1.6.1.3 Determinação qualitativa de anticorpos para o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV 1 e 2) 

 

Teste rápido Labtest 
 

O sistema consiste em uma membrana com antígenos recombinantes 

de HIV-1/0 e HIV-2 ( gp41 e gp36) imobilizados na linha teste e um anticorpo 

anti-IgG imobilizado na linha controle. Na execução do teste, a amostra foi 

colocada para reagir com um conjugado composto de partículas de ouro 

coloidal marcadas com antígenos recombinantes de HIV-1/2/0 e partículas de 

ouro coloidal marcadas com IgG. Com a adição da solução diluente, a mistura 

amostra-conjugado se move cromatograficamente na membrana por ação 

capilar. Na existência de anticorpos anti- HIV-1/2/0 na amostra, uma linha 

colorida se forma na região teste, onde os antígenos de HIV estão 

imobilizados, significando um resultado positivo. Como a mistura continua a 

migrar na parede, ocorre a formação de uma segunda linha colorida na região 

controle, onde está aplicado o anticorpo anti-IgG, confirmando que o teste se 

processou adequadamente. 

 

1.6.1.4 Quantificação de Linfócitos T CD4+ e CD8+ 

 

 

Marcação com anticorpos monoclonais para análise no citômetro de fluxo 

modelo FACScan 

 

Usando a metodologia aplicada por CRISPIM et al.,(2000) e 

RODRIGUES et al.,(2002). Foi pipetado 100 microlitros (L) de sangue 

periférico total e homogeneizado com 10 L de anticorpos monoclonais (AcMo) 

específicos para CD4/CD8/CD3 em tubos de ensaios distintos identificados 

com o número do paciente e com o tipo de AcMo. Este tubo foi Incubado por 30 

minutos protegido da luz a temperatura ambiente. Foi acrescentado 1 mL de 

solução de lise a 10% (lysing Soluction/Becton & Dickinson) homogeneizado e 

incubado por 10 minutos a temperatura ambiente ao abrigo da luz e 

centrifugado por 5 minutos a 2.000Xg. Foi lavado 2 vezes com salina 
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tamponada com fosfatos (PBS), pH 7.4 e fixados com formalina a 1% em PBS 

e guardado ao abrigo da luz até o momento da aquisição das amostras no 

citômetro de fluxo. A leitura e análises foram realizadas no citómetro de fluxo 

(Fluorescence Activated Cell Analyser - FACScan da Becton Dickinson, San-

Jose, Ca, USA), utilizando-se o Cell Quest software, versão 3.1 (Cell QuestTM 

Software, Becton Dickinson immunocytometry systems, San Jose, CA, USA), 

com aquisição de 20.000 eventos por tubo. Utilizou-se uma janela de análise 

(gate) a partir dos parâmetros de espalhamento luminoso (FSC x SSC). A partir 

do gate das células em estudo, foram obtidos histogramas de intensidade de 

fluorescência nos canais FL1, FL2 e FL3, em escala logarítmica, que varia de 0 

a 104 em escala logarítmica dos tubos contendo células marcadas com o AcMo 

e o respectivo controle isotípico, que detectam as fluorescências verde, laranja 

e vermelha, ou seja, a reação antígeno/anticorpo conjugado ao isocianato de 

fluoreceína (FICT) e phicoeritrina (PE) e o activated-Peridrin-Clorophil-prot-

complex (PcP). 

Os resultados foram fornecidos através do número percentual de 

células positivas que para conversão em valores absolutos foram multiplicados 

pelo número absoluto de linfócitos e dividido por cem. 

 

 

1.6.1.5 Microscopia direta 

 

Em uma lâmina de vidro previamente identificada foi colocada 25µl da 

suspensão preparada (solução salina e secreção vaginal) coberta com uma 

lamínula 20x20 no qual foi realizada pesquisa de estruturas fúngicas (esporos e 

hifas) e avaliação do infiltrado leucocitário em microscópio óptico com objetivas 

de 10X e 40X. O material foi coletado conforme (letra b do item 3.5.1). 

 

 

1.6.1.6 Isolamento e identificação de leveduras 

 

A secreção cervico vaginal obtida foi semeada com swab estéril, pela 

técnica de esgotamento em placas de petri contendo agar Saboraund dextrose 
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(VETEC) contendo clorafenicol que foram incubadas por 3 dias a 28ºC. 

Transcorrendo um período de incubação, as colônias com características 

morfológicas de leveduras foram semeadas em tubo de ensaio contendo agar 

Saboraund dextrose com clorafenicol para posterior identificação seguindo a 

monografia de KREGER – van RIJ, 1984 e no protocolo da seção de micologia 

do Departamento de Microbiologia do CBC – UFRN. 

 

 

Caracterização das amostras: 

 

 

Teste do tubo germinativo ( KREGER-van RIJ. 1984 ) 

 

As amostras foram semeadas em tubos de ensaio contendo soro fetal 

bovino e incubadas a 37ºC por até 3 horas, para verificação da formação de 

tubo germinativo através de exame microscópico como teste presuntivo para 

Candida albicans. 

 

 

Microcultivo em lâmina: Pesquisa de formação de micélios verdadeiros, 

pseudo micélios, blastoconídios e clamidoconídios (KREGER-van RIJ, 

1984). 

 

As amostras contendo leveduras foram semeadas em lâminas 

cobertas com o meio de ágar de fubá acrescido de twen 80. A semeadura foi 

recoberta com lamínula estéril e incubada em câmara úmida, e posteriormente 

observada a formação de micélios verdadeiros, pseudo micélios, blastoconídios 

e clamidoconídios. 

 

 

Teste para fermentação de açucares (ZIMOGRAMA-WICKERHAM, 1952) 

 

Em tubos de ensaio contendo tubos de Durhman, foram colocados 6 

mL de meio básico. Os tubos foram divididos em lotes de 4, a cada lote foi 
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acrescentado uma das quatro fontes de carbono: Maltose, sacarose, lactose e 

dextrose. Foram preparadas suspensões da amostra em estudo com turvação 

equivalente ao tubo 3 da escala de Marc Farland. Os tubos contendo o meio 

foram inoculados 01 mL da suspensão a ser testada. 

As culturas foram incubadas a 25ºC durante 20 dias. As leituras foram 

realizadas diariamente com o objetivo de se observar a formação de gás dentro 

dos tubos Durhman. 

 

Açúcares utilizados a 2% 

Dextrose, sacarose, maltose e lactose 

 

Teste Para a assimilação de carbono e nitrogênio (KREGER-van RIJ, 1984) 

 

Para a realização dos testes de assimilação, foram preparadas 

suspensões das amostras contendo leveduras em água destilada estéril. Foi 

adicionado 01 mL em cada suspensão em 4 placas de Petri, em seguida 20 mL 

do meio para a assimilação do carbono a 45ºC, foi colocado em 3 placas de 

petri e na 4º placa 20 mL do meio de assimilação de nitrogênio. Ao meio de 

assimilação do carbono foram adicionados os seguintes açúcares: Glicose, 

lactose, dulcitol, inositol, trealose, xilose, rafnose, mamnose, maltose e 

melibiose. Ao meio de assimilação de nitrogênio foram adicionados nitrato de 

potássio e peptona. Todos colocados em pontos eqüidistantes. As amostras 

foram incubadas a 25ºC por 96 hora. e as leituras realizadas diariamente. A 

assimilação de carbono e nitrogênio foi caracterizada pela formação de uma 

área opaca ao redor dos mesmos. 

 

 

Identificação das amostras por meio de cromo agar 

 

Para a realização dos testes presuntivos de identificação das espécies 

de Candida sp em meio ágar cromogênico, foi retirada uma colônia de levedura 

isolada em meio de agar saboraund com clorafenicol, semeada em meio ágar 

cromogênico (Cromo agar – DIFFCO ). O cultivo foi incubado a 36ºC e 

examinado. visualmente após 48 horas de incubação para avaliar a morfologia 
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e coloração das colônias. As cepas foram identificadas seguindo todas as 

recomendações do fabricante . 

 

1.6.1.7 Esfregaço citológico 

 

O raspado da parede vaginal fixado em álcool absoluto foi corado por 

hematoxilina – eosina (GIRALDO, 2002). A lâmina com material corado foi 

montada com bálsamo sintético Entellan Merck do Brasil recobertas com 

lamínula de tamanho 24X50. Foi realizado os seguintes procedimentos: 

 

 A lâmina com o material corado foi colocada sob uma lâmina de 

vidro quadriculada com caneta de marca pilot. O quadriculado foi 

feito tomando um espaço de 0,5cm na horizontal e 0,5cm na 

vertical, de maneira a forma cinco linhas e dez colunas. 

 

 Foram analisados dois campos de cada linha, totalizando dez 

campos por lâmina. O critério de escolha do campo foi o local onde 

houvesse maior concentração de células de defesa e com melhor 

distribuição das células e consequentemente melhor visualização 

(figura 9). 

 

 A leitura foi realizada em aumento de 40X , para todas as células. 

Quando existiu a necessidade de confirmação do tipo de célula de 

defesa, foi usada objetiva de imersão ( 100X ) no ponto desejado. 

Logo depois, voltava-se á objetiva de 40X e continuava-se a 

contagem. 

 

 O microscópio utilizado foi da marca NIKON – ALPHA PHOT2- 

WS2, BINOCULAR. 

 

OBS: Todas as lâminas foram escrutinadas pelo pesquisador e 

posteriormente revisadas por um  citologista clínico experiente, seguindo 

os critérios estabelecidos. 
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1.7 Análise estatística dos dados 

 

Primeiramente foi realizada análise das variáveis de controle e em 

seguida as tabelas de comparações para análise de variáveis dependentes. A 

análise estatística foi feita utilizando o teste Exato de Fisher, método do qui 

quadrado, e os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. O 

valor mínimo de significância utilizado foi 5% 

Os dados foram analisados no sothware STATISTICA versão 5 

(Staatsoft, inc2000). 
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4 RESULTADOS 

 

Das 60 pacientes, 40 apresentaram no exame por microscopia direta 

esporos e/ou hifas, juntamente com sintomas clínicos que caracterizava o 

quadro de CVV, as outras 20 pacientes, não apresentaram estrututras fúngicas 

no referido exame, caracterizando o grupo controle. Após o teste presuntivo de 

identificação (cromo Candida) e posteriormente identificação bioquímica destas 

leveduras foi comprovada a presença de C. albicans em 33 (82,5%) das 

pacientes do grupo em estudo, 3 casos de C. tropicalis (7,5%), 2 casos de C. 

glabrata (5%) e 2 casos de C. parapsilosis como mostra a Tabela 1. 

 

 

Tabela 8 – Espécies de Candida isoladas no grupo de pacientes portadoras de 
candidíase vulvovaginal. 

 

 Espécies de leveduras n % 

 Candida albicans 33 82,5 

 Candida glabrata 02 05,0 

 Candida parapsilosis 02 05,0 

 Candida tropicalis 03 07,5 

 Total 40 100 

 

Observou-se que 50% das pacientes portadoras de CVV, encontrava-

se na ocasião da consulta, na faixa etária compreendida entre os 21 – 30 anos. 

Portanto a maior parte de nossa amostra foi constituída de mulheres jovens, 

numa faixa etária de maior produtividade e maior atividade sexual. Observou-

se também um percentual significativo de adolescentes (10%), considerando-

se adolescência de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

faixa etária compreendida entre os 10 – 19 anos, como mostra a Tabela 2 
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TABELA 9 – Distribuição por faixa etária das pacientes portadoras de 
candidiase vulvovaginal. 

 

 Faixa etária n % 

 11 – 20 04 10 

 21 – 30 20 50 

 31 – 40 13 32,5 

 41 – 50 2 5 

 51 – 60 1 2,5 

 Total 40 100 

 

 

Observou-se que o grupo de pacientes com CVV na faixa etária entre 

os 11 e 60 anos apresentou uma média de idade de 29,0 (±8,29 anos), já o 

segundo grupo (controle), apresentou uma média de idade de 34,65 (±11,0 

anos). Observando-se os dados sobre a cor da pele nota-se um predomínio da 

cor branca (67,5%) para o grupo de mulheres com CVV e 65% para o grupo 

controle. Optamos apenas por estes dois parâmetros de cor uma vez que o 

Brasil é um país de intensa miscigenação. 

Segundo o grau de escolaridade 31(77,5%) das pacientes com CVV 

não possuíam curso universitário, enquanto que no grupo controle 16(80%) 

pacientes confirmaram no ato do questionário não terem curso universitário. O 

estudo demonstra a ausência de associação significativa entre estas variáveis. 

Com relação a história clínica de alergia, 15% das mulheres portadoras de CVV 

relataram história de processo alérgico em algum momento de suas vidas, 

enquanto que nas mulheres do grupo controle o percentual foi de 20%. Tabela 

3. 
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TABELA 10 – Características gerais e antecedentes de mulheres portadoras 
ou não de candidiase vulvovaginal 

 

 Caracteristicas Gerais CVV CONTROLE p 

 e Antecedentes (n = 40) (%) (n = 20) (%) 

 

 Cor da pele 

- Branca 27,0 (67,5) 13,0 (65,0) 

     0,53 

- Não branca 13,0 (32,5) 7,0 (35,0) 

 

Estado Civil  

- Casada 19,0 (47,5) 14,0 (70,0) 

     0,08 

- Não casada 21,0 (52,5) 6,0 (30,0) 

 

Nível escolar  

- Universitário 9,0 (22,5) 4,0 (20,0) 

     0,55 

- Não universitário 31,0 (77,5) 16,0 (80,0) 

 

Histórico de alergia 

- Sim 6,0 (15,0) 4,0 (20,0) 

     0,54 

- Não 34,0 (85,0) 16,0 (80,0) 

 

Paridade 

- Nulíparas 17,0 (42,5) 8,0 (40,0) 

     0,53 

- ≥ 1 23,0 (57,5) 12,0 (60,0) 

 

Teste exato de Fisher 

CVV: Candidiase vulvovaginal 

 

Os dados apresentados na tabela 4 referem-se basicamente ao 

exercício da sexualidade nos grupos estudados. Verificou-se que o início das 

atividades sexuais ocorreu em torno da média de idade de 18,3 (±2,88) para o 

grupo de portadoras de CVV e a média de 19,3 (±2,76) para o grupo controle, 

deve se lembrado que 3 pacientes do grupo de mulheres portadoras de CVV 

não tinham começado suas atividades sexuais, sendo portanto não 

consideradas. Com relação ao número de parceiros sexuais, a maioria das 

mulheres relataram somente a existência de um único parceiro, tanto no grupo 

com CVV como no grupo controle. 
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A freqüência da prática sexual nos grupos em estudo foi superior a 

quatro no período de um mês para a maioria das mulheres, 52,5% para o grupo 

de mulheres com CVV e 60% para o grupo controle, na maioria das vezes com 

a práticas de eliminação seminal do parceiro no canal vaginal (ejaculação 

vaginal), sendo 85% para o grupo de mulheres portadoras de CVV e 80% para 

o grupo controle. Para a prática de relação sexual anal: o grupo de mulheres 

portadoras de CVV apresentou um percentual de 12,5% de adeptas a este 

comportamento e no grupo controle 5%. Não houve associações significativas 

para todas as variáveis estudadas. 

 

TABELA 11 – Características dos antecedentes sexuais das mulheres 
estudadas 

 

Antecedentes sexuais CVV Controle p 

  (n = 40) (%) (n = 20) (%) 

 

Nº de parceiros sexuais 

- 0 – 2 38,0 (94,7) 20,0 (100,0) 

     0,44 

- > 2 2,0 (5,3) - - 

 

Freqüência de atividade 

sexual/mês 

- 0 – 4 21,0 (52,5) 12,0 (60,0) 

     0,39 

- > 4 19,0 (47,5) 8,0 (40,0) 

 

Ejaculação vaginal 

mensal 

- 0 – 4 34,0 (85,0) 16,0 (80,0) 

     0,44 

- > 4 6,0 (15,0) 4,0 (20,0) 

 

Relação sexual anal  

- sim 5,0 (12,5) 1,0 (5,0) 

     0,34 

- Não 35,0 (87,5) 19,0 (95,0) 

 

Teste Exato de Fisher 

CVV: Candidiase vulvovaginal 
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Quando questionadas sobre sinais e sintomas que apresentavam no 

momento da consulta todas as pacientes (grupo de pacientes com CVV) 

relataram a presença de corrimento vaginal. Com relação a queixa de odor 

obteve-se respectivamente 72,5% e 60% não apresentando resultados 

significativos. 

A queixa de prurido vaginal nas mulheres portadoras de CVV esteve 

presente em um percentual elevado (72,5%) em relação ao grupo usado como 

controle (15%). Nestas variáveis os estudos demonstram uma variância 

significativa (p= 0,01). 

 

TABELA 12 – Distribuição de freqüência e percentual das queixas 
ginecológicas preferidas pela população estudada 

 

 Queixas CVV Controle p 

  (n = 40) (%) (n = 20) (%) 

 

Corrimento vaginal atual 

- Sim 40,0 (100,0) 20,0 (100,0) 

       - 

- Não - - - - 

 

Prurido vulvovaginal 

- Sim 28,0 (72,5) 3,0 (15,0) 

       0,0001* 

- Não 12,0 (27,5) 17,0 (85,0) 

 

Odor 

- Sim 29,0 (72,5) 12,0 (60,0) 

      0,2444 

- Não 11,0  (27,5) 8,0 (40,0) 

 

Teste exato de Fisher 

CV: Candidiase vulvovaginal 

 

 

Na Tabela 6, foram listados os métodos anticoncepcionais utilizados 

pela população de ambos os grupos, foi realizado o teste do qui-quadrado no 

qual não se pode afirmar associação significativa nas variáveis analisadas. 
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TABELA 13 – Associação entre os métodos anticoncepcionais utilizados e a 
ocorrência de candidiase vulvovaginal no grupo em estudo 

 

Método anticoncepcional Candidíase vulvovaginal Total 

  Sim Não 

 Nenhum 10 08 18 

 Barreira 09 03 12 

 Hormonal oral 19 06 25 

 Hormonal injetável  02 03 05 

 Total 40 20 60 

Teste do qui-quadrado 

p = 0,667 

 

Na Tabela 7, observa-se que a hiperemia vaginal esteve presente nos 

dois grupos que fizeram parte deste estudo, com percentual de 77,5% para o 

grupo de pacientes portadoras de CVV e de 70% para o grupo controle, 

portanto pode-se observar a ausência de significância estatística. 

Com relação a presença de secreção vaginal, todas as pacientes 

relataram no ato da consulta a presença desta manifestação clínica. 

Verificou-se que 72,5% das pacientes que fizeram parte do grupo de 

portadoras de CVV apresentaram um quadro clínico de cervicite no exame 

ginecológico, enquanto que 35% das mulheres pertencentes ao grupo controle 

apresentaram esta manifestação clínica. Podemos afirmar que existe uma 

associação estatisticamente significativa entre a presença de cervicite e o 

acomentimento por Candida sp nas pacientes estudadas (p=0,006). 

Para o achado de fissura vaginal foi encontrado um percentual de 

17,5% no grupo de mulheres portadoras de CV, e no grupo controle nenhuma 

paciente foi encontrada com esta manifestação clínica, ocorreu uma 

significância estatística (p=0,048). 
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TABELA 14 – Freqüência e percentual de achados clínicos constatados no 
exame ginecológico nas mulheres em estudo 

 

 Alterações CV Controle p 

  (n = 40) (%) (n = 20) (%) 

  

 Hiperemia vaginal 

 - Presente 31,0 (77,5) 14,0 (70,0) 

      0,370 

 - Ausente 9,0 (22,5) 6,0 (30,0) 

  

 Fissura vaginal 

 - Presente 7,0 (17,5) - - 

      0,048* 

 - Ausente 33,0 (82,5) 20,0 (100,0) 

  

 Cervicite 

 - Presente 29,0 (72,5) 7,0 (35,0) 

      0,006* 

 - Ausente 11,0 (27.5) 13,0 (65,0) 

  

 Corrimento 

 - Presente 40,0 (100,0) 0,0 ( - ) 

      - 

 - Ausente - - - - 

 

Teste exato de Fisher 

CVV: Candidíase vulvovaginal 

 
Através do exame de leucograma foi possível avaliar os leucócitos no 

sangue periférico na população estudada. Os valores absolutos dos neutrófilos 

foram discretamente mais elevado no grupo de portadoras com CVV com uma 

média de 3637,40(±1146,77) enquanto que no grupo considerado controle a 

média encontrada foi de 3605,60(±1208,77) com índice de significância p = 

0,130. Com relação aos linfócitos o grupo com CVV apresentou uma contagem 

absoluta discretamente menor que o grupo controle com as seguintes médias: 

2551,95(±1145,33) para o grupo com CVV e 2680,90(±1106,76) para o grupo 

controle com p = 0,471. 

No grupo com CVV a contagem absoluta de eosinóflos foi superior ao 

do grupo controle com uma média de 302,60(±253,07), enquanto que no grupo 

controle a média encontrada foi de 175,75(±109,24). Logo podemos afirmar 
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que a contagem absoluta destas células no sangue periférico foi 

significativamente maior nas pacientes com CVV com p = 0,037* 

Para as células macrófagos o grupo com CVV apresentou uma 

contagem ligeiramente superior que o grupo controle com as seguintes médias; 

308,00(±138,83)  para o grupo de mulheres com CVV e 290,70(±170,39) para o 

grupo controle. Estatisticamente não houve diferenças significativas entre os 

grupos estudados com p = 0,505 como mostra a figura 10. 

 

 

FIGURA 2 – Comparação entre as células de defesas no sangue periférico em 

mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o grupo controle 

a) b) 

  
c) d) 

  
 
A figura mostra a comparação das células de defesas no sangue periférico das pacientes com 
candidíase vulvovaginal e grupo controle; a) neutrófilos p=0,130 b) linfócitos p=0,471 c) 
eosinófilos p=0,037 valor estatisticamente significativo d) monócitos p=0,505. 
Teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney 
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Foi possível observar todos os leucócitos no conteúdo vaginal nos 

esfregaços citológicos da população estudada (anexo 10 e 11). Os valores 

encontrados de neutrófilos foram consideravelmente elevados no grupo com 

CVV a média encontrada foi de 230,70(±157,20) enquanto que no grupo 

controle a média encontrada foi de 49,50(±48,89) com índice de significância 

de p = 0,0001*. Com relação aos linfócitos a média encontrada foi de 

11,50(±6,20) para o grupo com CVV, enquanto que a média a para o grupo 

controle foi de 2,65(±3,71) com p = 0,001*. Em ambos os casos houve 

significância estatística (p<0,05) Com relação aos eosinófilos, foi encontrado 

um total de 10 células com uma média de 0,25(±1,00) para o total das 40 

pacientes com CVV, sendo que deste total, 6 células foram encontradas no 

esfregaço de uma única paciente. Para o grupo controle a contagem total de 

eosinófilos foi de 5 células com uma média de 0,50(±0,72) sendo que destas 5 

células 3 foram encontradas no esfregaço de uma única paciente com índice 

de significância p=0,766. Para os macrófagos a média encontrada para a 

população portadora de CVV foi de 0,75(±1,15) e para o grupo controle foi de 

0,25(±0,55) com p = 0,193, não havendo significância estatística entre os 

parâmetros analisados, como mostra a figura 11. 
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FIGURA 9 – Comparação entre as células de defesas no lavado vaginal em 

mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o grupo controle 

a) b) 

  
c) d) 

  
 
A figura mostra a comparação das células de defesas no lavado vaginal das pacientes com 
candidíase vulvovaginal e grupo controle; a) neutrófilos p=0,0001 b) linfócitos p=0,001  c) 
eosinófilos p=0,766 e macrófagos p= 0,193. Estatisticamente significativo para neutrófilos e 
macrófagos. 
Teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney 

 
 
 

Ao analisar o perfil das sub-populações de linfócitos T, foram avaliadas 

18 mulheres portadoras de CVV. Para a sub-população de linfócitos T CD4+ a 

média encontrada foi de 805,22(±323,77) enquanto que CD8+ foi de 

461,61(±212,95) e relação CD4+/CD8+ a média encontrada foi de 1,47. Para o 

grupo controle a média das contagens de sub-populações de linfócitos TCD4+ 

foi de 1004,80(±443,72) e TCD8+ foi de 683,90(±413,37) enquanto que a 
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relação CD4+/CD8+ foi de 1,66, com p= 0,376 e p=0,0843 respectivamente, 

não havendo significância estatísticas nas populações linfocitárias estudadas. 

Como mostra a figura 

 

FIGURA 10 – Comparação entre as contagens de linfócitos TCD4 e TCD8 em 

mulheres portadoras de candidíase vulvovaginal e o grupo controle 

 

a) b) 

  

 
A figura mostra as contagens de linfócitos TCD4+ e TCD8+ nas pacientes com candidíase 
vulvovaginal e grupo controle; a) linfócitos TCD4+ p= 0,376 e TCD8+ p= 0,0843 não havendo 
significado estatístico. 
Teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney 
 

 

FIGURA 11 – Representação gráfica de um caso de paciente portadora de 
candidíase vulvovaginal pela citometria de fluxo 
 

 
 A B C 
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Das 40 pacientes portadoras de CVV  apresentaram níveis séricos de 

IgE total uma média 308,83(±558,94) UI/mL, o grupo considerado controle as 

pacientes apresentaram níveis séricos de IgE total uma média 117,34(±82,66) 

com índice de significância de p= 0,363, não havendo diferenças estatísticas 

significativas. 

As dosagens de IgE sérica total foram determinadas por 

Quimiluminescência e as concentrações foram obtidas por uma curva de 

calibração com padrões de concentrações conhecidas de IgE total. Os valores 

de referência utilizados foram de 3,0 a 87 UI/mL (idade adulta). Figura 12. 

 

FIGURA 12 – Relação dos níveis de IgE sérica total nas pacientes 
portadoras de candidíase vulvovaginal e grupo controle 

 
A figura mostra as concentrações de IgE total sérica dos grupos com CVV e grupo 
controle p= 0,363 não havendo estatisticamente significado 
 
 

Foram analisadas as dosagens de IgE sérica específica para C. 

albicans, os valores encontrados no grupo de mulheres com CVV e grupo 

controle foram considerados negativos de acordo com as metodologias 

aplicadas que foram Quimiluminescência (valor de referência <0,10 UI/ml) e 

fluoroimunoensaio (valor de referência < 0,35 UI/mL). Estudos realizados por 

GUILLOUX e HAMBERGER (2005) demonstraram que tanto o grau de 

sensibilidade como especificidade são semelhantes. 

A figura 13 mostra que houve uma correlação entre as concentrações 

de IgE sérica total e contagem de eosinófilos no sangue periférico de mulheres 



55 

 

portadoras de CVV, houve uma correlação significativa r = 0,284 e p<0,05. 

Enquanto que no grupo controle não houve correlação significativa como 

mostra a figura 12 

 
 

FIGURA 13 – Correlação entre os níveis de Ige total sérica com a contagem 
absoluta de eosinófilos no sangue periférico 

 

 

 

 
 
 

Correlação entre a contagem de 
eosinófilos e IgE total sérica no 
sangue periférico de pacientes 
com CVV 

 

 

 

Correlação entre a contagem de 
eosinófilos e IgE total sérica no 
sangue periférico de pacientes 
no grupo controle  

A figura mostra a correlação entre a contagem de eosinófilos e IgE total sérica nas pacientes 
com CVV e grupo controle, com índice de correlação de 0,25 em pacientes com CVV 
Teste de correlação de Spermann. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 
 
 

O interesse no estudo da CVV pode ser referenciado pelo número de 

publicações na literatura especializada. Há consenso que a C. albicans é o 

agente etiológico mais frequentemente isolado nas vulvovaginites fúngicas. 

Atualmente as pesquisas demonstram aumento na freqüência das espécies 

não-albicans e é grande a preocupação com os episódios de repetição por 

outras espécies. Vale salientar que as vulvovaginites agudas são uma das 

principais causas de consultas ginecológicas e independente do agente causal 

apresentam manifestações clínicas bastantes semelhantes, sendo que a CVV 

representa um elevado percentual entre esta patologia (URBANETZ, 2000; 

GALLE e GIANINNI, 2004; ROSA e RUMEL, 2004; CONSOLARO et al.,2004). 

Estima-se que aproximadamente 75% das mulheres em fase de vida 

reprodutiva, terão em algum momento de sua vida um episódio de CVV 

(GALLE e GIANINNI, 2004; ROSA e RUMEL, 2004; MITCHELL, 2004). A 

quebra do equilíbrio entre as leveduras do gênero Candida e a microbiota da 

qual faz parte proporciona o estabelecimento da candidíase. Este fungo 

apresenta como principais fatores de virulência: aderência, dimorfismo, 

variabilidade fenotípica, e produção de toxinas. Estudos realizados em animais 

demonstram a importância da ação hormonal para o desenvolvimento da 

candidíase. Os estrógenos provavelmente afetam o epitélio vaginal quanto ao 

pH e a concentração de glicogênio, o que interfere na aderência, proliferação e 

conversão da forma saprófita do fungo a forma patogênica (KINSMAN e 

COLLARD, 1986; FIDEL JR., CUTRIGHT e STELLE, 2000; RIBEIRO et al., 

2004) 

Existem fatores envolvidos na gênese da CVV que ainda não estão 

bem esclarecidos, possivelmente os fatores intrínsecos de cada hospedeiro 

são os mais importantes na ocorrência desta infecção que propriamente a 

presença do agente agressor. Existem mulheres que nunca tiveram um só 

episódio de CVV na vida enquanto que outras sofrem por sua repetição. Entre 

elas deve existir diferenças de respostas imunológicas que expliquem esses 

processos de infecção de repetição (ROMAGNANI, 1992). 
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Atualmente é uma das infecções vaginais mais prevalente em 

mulheres que vivem em países de climas tropicais e sub-tropicais, sua 

incidência tem aumentado consideravelmente tornando-se a segunda infecção 

mais freqüente no Brasil e Estados Unidos, representando 20 a 25% dos 

corrimentos vaginais de natureza infecciosa (YONGMOON, MORRISON e 

CUTLER, 1998; CAVALCANTE, 2005).  

A simples presença da Candida na secreção vaginal não equivale a 

existência da doença. Várias espécies deste fungo fazem parte da microbiota 

normal de pessoas sadias, sendo a Cândida albicans a espécie de maior 

freqüência no trato geniturinário, trato gastrointestinal e cavidade oral. Estudos 

realizados por MENDONÇA (2004) e CAVALCANTE (2005), relatam que 25% 

a 40% de mulheres com cultura positiva para Cândida são completamente 

assintomáticas. 

Muitos são os sintomas característicos da CVV, porém não 

específicos: prurido intenso acompanhado de eritema vulvar ou vaginal, ardor, 

dissúria, dispareunia e uma leucorreia esbranquiçada espessa. Por outro lado 

muitas doentes não apresentam a leucorréia característica. 

Com a finalidade de tentar entender melhor a resposta imunológica em 

mulheres portadoras desta patologia, isolamos e identificamos as espécies de 

Candida presente no conteúdo vaginal das pacientes que aceitaram participar 

deste estudo, observamos que nossos achados estão de acordo com diversos 

estudos em diferentes países. RIVERO e CENTENO (2002), na Venezuela, 

GARCIA et al.(2002) na cidade do México, OKUNGBOWA,ISIKHUEMHEN e 

DEDE (2003) na Nigéria, BUSCEMI, ARECHAVALA e NEGRONI(2004) na 

Argentina e LANCHA et al.,(2003) em Cuba. CONSOLARO et al., (2004) 

avaliando pacientes portadoras de leveduras no conteúdo vaginal com 

manifestações clínicas de CVV e pacientes assintomáticas observou uma 

prevalência de 60% para C. albicans. Deve-se levar em consideração que 

nesse estudo as pacientes portadoras da espécie albicans na cavidade vaginal 

apresentavam sintomatologia de CVV. 

O alto percentual da espécie de Candida albicans isoladas do 

conteúdo vaginal de diferentes grupos de mulheres em diversas parte do 

mundo, com costumes culturais, sociais e econômicos diferentes e hábitos de 

higiene também diferentes vem fortalecer os relatos disponíveis na literatura 
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quando deixa claro que o fungo do gênero Cândida principalmente a espécie 

albicans é um organismo saprófita que habita o trato genital feminino e que 

diversos fatores contribui para sua transformação em organismo patogênico ( 

FIDEL, 1996; MENDONÇA, 2004). 

A faixa etária mais atingida foi entre 20 a 30 anos, GALLE e GIANINNI 

(2004), CAVALCANTE et al,(2005) relatam que a faixa etária que mais sofre 

com CVV é a que se encontra no período de vida reprodutiva por ação dos 

hormônios reprodutivos no ciclo hormonal. Estudo realizado in vitro por FIDEL 

JR, CUTTRIGHT e STELLE (2000) reforça a hipótese da ação destes 

hormônios nas diferentes fases do ciclo hormonal, tendo os estrógenos um 

papel importante nas diferentes fases deste ciclo. Em nosso estudo, a maior 

incidência de CVV ocorreu na segunda fase do ciclo, período em que ocorre 

uma maior concentração de glicogênio no epitélio vaginal, favorecendo uma 

maior proliferação de lactobacilos (bacilos de Doderlein) e consequentemente 

uma maior acidez do pH vaginal. 

Estudos realizados no Rio de Janeiro por BARROS et al., (2003) 

mostra o alto percentual de infecção vulvovaginal em adolescentes, o nosso 

estudo também demonstra essa prevalência para a CVV. Do mesmo modo 

dados encontrados por BENERJEE, et al, (2004) e CHERUBINI, SÁNCHEZ e 

GARCÍA (2003), ao estudar uma população rural na Venezuela na faixa etária 

dos 15 aos 50 anos, a fase de vida considerada adolescente pela Organização 

Mundial de Saúde apresentou um percentual ( 29,03%) de Candida sp. Na 

cavidade vaginal. 

Inúmeros são os fatores predisponentes à CVV, destacam-se as a 

gravidez, o Diabetes, uso de corticóides e imunodeficiências ou uso de 

antibióticos que alteram a flora normal da vagina (CARVALHO, 2003). No 

presente estudo tais fatores não foram os responsáveis pela infecção, uma vez 

que foram considerados como critério de exclusão para formação dos grupos 

estudados. 

Foi necessário realizar de todas as pacientes a pesquisa de anticorpos 

anti-HIV 1 e 2 para excluir possíveis pacientes soro positivas. Reforçando os 

relatos da literatura BUSCEMI, et al., (2004) ao avaliar o conteúdo vaginal de 

mulheres soro positivas com manifestações clínicas de vulvovaginites observou 

prevalência elevada de Candida albicans na cavidade vaginal destas pacientes.  
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As populações estudadas foram muito semelhantes em relação a cor 

da pele, estado civil, escolaridade, número de parceiros sexuais e freqüência 

de atividade sexual. Em relação à idade das pacientes, foi observado 

predominância de pacientes jovens nos grupos analisados (média de 30 anos) 

foi observado casos de pacientes que ainda não tinham começado suas 

práticas sexuais. (número de casos igual a três). 

Em relação a escolaridade destacou-se o fator de que os dois grupos 

estudados tinham praticamente tinha o mesmo nível cultural, vivendo em um 

meio de intensas atividades de trabalho seja no lar ou fora deste, bem como 

atividades escolares e sociais, que poderiam estar sujeitas a um maior nível de 

estresse (BARROS, et al., 2003). 

Nos grupos estudados, a maioria das mulheres relataram uma 

freqüência de atividade sexual maior que quatro relações mensais, e que 

quase 100,0% da população tinham um único parceiro até o momento da 

consulta. Com relação a estes fatores, os dados da literatura não são unânimes 

em afirmar a atividade sexual com o aumento de vulvovaginites. BARROS, et 

al. (2003) e GIRALDO et al, (2005), sugere que o aumento da atividade sexual 

poderia favorecer a instalação de processos infecciosos por fungos.  

Talvez seja o momento de ressaltar novamente a discussão de que os 

indivíduos possam ter diferentes respostas imunológicas quando expostos as 

mesmas situações. Para algumas mulheres, uma maior freqüência de atividade 

sexual pode levar a alterações imunes locais que propiciem a instalação de 

uma infecção quando exposta a um agente agressor, pois este agente vai 

encontrar um ambiente propício para sua proliferação. Por exemplo; a 

alcalinização do meio vaginal pelo sêmen pode alterar a produção de 

interleucina -1, que atua como um fator importante no controle do crescimento 

fúngico (STELLE e FIDEL JR, 2002). Por outro lado talvez um constante 

estímulo imunológico na vagina resultante da atividade sexual em mulheres 

imunocompetentes, poderia favorecer a uma melhor e mais rápida resposta 

imunológica frente a algum agente patogênico. 

Em relação aos métodos anticoncepcionais utilizados, não houve 

diferenças significativas entre os grupos , apesar de não termos avaliado as 

dosagens de anticoncepcional oral e injetável que estas pacientes usavam. 

Ainda não esta clara a relação do uso de anticoncepcionais hormonais e o 
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crescimento fúngico na vagina. Este achado é concordante com o que já foi 

observado na literatura por alguns autores (CERRUTI, et al, 1994), porém 

outros estudos não correlacionam essa associação, referindo que o uso de 

contraceptivo oral de baixa dosagem não aumenta o risco de infecção 

(SCHMIDT, et al., 1997) 

Com relação às queixas ginecológicas, quando questionadas sobre 

episódios de corrimento, foi unânime a presença deste sinal clínico em todas 

as pacientes estudadas sejam no grupo de pacientes com CVV ou no grupo 

controle. Muitas vezes, as alterações que ocorrem no muco cervical e fluido 

vaginal decorrente de alterações hormonais do ciclo menstrual são encaradas 

pelas pacientes como uma anormalidade, por não saberem interpretar essas 

mudanças fisiológicas. Porém, a manifestação clínica de corrimento vaginal foi 

confirmada na consulta pelo médico especialista. 

A fissura, o prurido vaginal e o quadro de cervicite foram achados 

significantes para as mulheres portadoras de CVV, demonstrando que o 

processo inflamatório local quase sempre está presente nesta infecção. ROSA 

e RUMEL (2002), destaca as referidas sintomatologias ao avaliar através de 

um estudo exploratório as manifestações clínicas presentes na CVV. 

Todo organismo ao ser ameaçado pela ação de algum agente 

infeccioso lança mão de uma série de recursos para evitar que a infecção se 

estabeleça. A resposta imune local e ou sistêmica é sem dúvida alguma a 

resposta mais efetiva dentre esses recursos. Toda agressão lançara no 

organismo uma resposta imune inata que se fará por meio da primeira linha de 

defesa constituída por leucócitos, citocinas, células de Langerhans entre outros 

(GIRALDO, 2002). Por este motivo avaliamos as células de defesa do sistema 

imune no sangue periférico através do exame laboratorial leucograma expresso 

em valores absolutos, e do conteúdo vaginal através dos esfregaços citológicos 

das mulheres que fizeram parte deste estudo. 

Ao compararmos os resultados encontrados no grupo de pacientes 

com CVV e o grupo controle, não houve diferenças significativas para 

neutrófilos PMNs, linfócitos e monócitos no sangue periférico. No entanto, para 

a comparação de eosinófilos houve diferença significativa para as pacientes do 

grupo com CVV. Os eosinófilos são células relacionadas com os processos 

alérgicos; na resposta imune contra parasitas, e apresentam receptores para 
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IgE que são importante no processo de ADCC. Essa substância, por sua vez, 

age como um potente inibidor da imunidade celular mediada (MACHADO et 

a.,2004; MONTESEIRIN, et al., 2004). 

As células de defesa presentes no conteúdo vaginal foram facilmente 

identificadas pela avaliação morfológica, não mostrando diferenças em relação 

as células do sangue periférico, os macrófagos e eosinófilos foram células 

pouco encontradas ao contrário dos neutrófilos PMNs e linfócitos.  

Os neutrófilos PMNs foram as células mais encontradas nos dois 

grupos estudados, porém para o grupo de portadoras de CVV a sua presença 

foi significativamente elevada. FIDEL JR (2002) relata a presença destas 

células na luz da vagina sugerindo que a sua presença aumenta os sintomas 

da inflamação por decorrência da degranulação destas células a nível local, 

MACHADO (2004) cita a importância dos neutrófilos e macrófagos e o papel 

importante do IFNγ aumentando a função destas como uma das primeiras linha 

de defesa no combate as infecções fúngicas.   

Modelos experimentais com ratos demonstra a importância das 

quimiocinas na quimiotaxia dos polimorfonucleares, no qual sugere que estas 

células migram para o epitélio da vagina para o controle da infecção local 

(SAAVEDRA et al, 1999 ; MEGIOVANNI, 2006) 

Não encontramos diferenças significativas entre os grupos de 

mulheres que participaram deste estudo em relação aos linfócitos , apesar 

destas células apresentaram-se discretamente elevadas no grupo de 

portadoras de CVV. O fato de não existir diferenças quantitativas consideráveis 

entre os grupos estudados com relação a quantidade de linfócitos possa ser 

justificado pela produção interleucinas que atue no controle da resposta imune 

mediada por células. FIDEL, et al. (1999) ao trabalhar com ratos cujo epitélio 

vaginal foi previamente infectados por Candida albicans observou que a 

concentração de linfócitos local praticamente não sofreu alteração tanto na 

infecção primária como na reinfecção. No entanto estão funcionalmente ativas 

Em relação aos macrófagos não encontramos diferenças significativas 

nos grupos estudados. O que concorda com os achados da literatura (FIDEL 

JR,1996). PRAKASH, PATETERSON e KAPEMBWA (2001), relatam em seus 

estudos que pacientes portadoras de cervicites apresentam macrófagos no 

epitélio cervical. Tal achado é sugerido pela tentativa do organismo de agilizar 
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a cicatrização do epitélio ou representar uma resposta imune de mucosa a um 

patógeno microbiano qualquer. 

Não encontramos alterações no número de linfócitos TCD4+ e TCD8+ 

no sangue periférico das mulheres nos grupos estudados. FIDEL (2005) relata 

a importância das células TCD4+ na resposta imune contra Candida a nível 

local. Sabe-se que a ativação destas células pode resultar na liberação de INFγ 

que inibe a transformação da forma saprófita em patogênica contribuindo com 

a diminuição da virulência da Candida sp. SANTONI et al., (2002) relata em 

trabalhos experimentais utilizando animais como modelo, que os mecanismos 

exatos das células T para a proteção da CVV estão longe de ser definidos, 

porém ressaltam o papel do INFγ na resposta imune local contra este 

patógeno. O mesmo estudo também relata um importante papel dos Linfócitos 

T CD4+ em conjunto com as células B na formação de anticorpos contra a 

Candida albicans, principalmente a nível local. 

Ao avaliarmos as concentrações da imunoglobulina E total ( IgE total ) 

no sangue periférico não encontramos diferenças significativas entre o grupo 

de mulheres portadoras de CVV (média = 278,54 UI/mL) e o grupo controle 

(média = 234,72 UI/mL). Os valores de referência da metodologia empregada 

esta na faixa de 3,0 a 87,0 UI/mL para o indivíduo adulto. Em nosso estudo não 

avaliamos a presença de parasitoses. A pesquisa de parasitas intestinais deve 

ser avaliada, sabemos da participação efetiva das moléculas de IgE nas 

infecções intestinais. Por outro lado MORAIS e TAKETOMI (2000) relata uma 

associação de pacientes com CVV e dermatite atópica o que viria justificar as 

elevadas concentrações de IgE sérica total nos pacientes por eles estudadas. 

Devemos lembrar a possibilidade de sensibilização por outros alérgenos tais 

como; ácaro, pólen, alérgenos encontrados no sêmen dos parceiros, entre 

outros, o que acarretaria na elevação da IgE sérica total. 

GARCIA-AVILES, CARVALHO e FERNANDES (2001) e MORAIS 

(1998), ao estudar um caso de uma criança portadora de vulvovaginite alérgica 

e rinite alérgica, observaram altas concentrações de IgE total sérica, no 

entanto, a presença de leveduras na secreção vaginal desta criança não foi 

observada. O mesmo autor justifica tal fato a ausência de estrógenos locais na 

cavidade vaginal desta criança. 
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Ao avaliarmos a média das concentrações de IgE total sérica com a 

contagem absoluta de eosinófilos no sangue periférico nas pacientes com CVV 

foi observada uma correlação significativa entre estes dois componentes do 

sistema imune. Devemos relatar que neste grupo 20% das pacientes que 

relataram história de alergia apresentaram achados laboratoriais elevados para 

pesquisa de IgE sérica total e número considerável de participantes relataram a 

presença de prurido vaginal, o que pode ser justificado mediante os resultados 

encontrados. O mesmo não aconteceu no grupo controle. Talvez caiba aqui 

fazer comentários sobre estas células. Uma das vias de ativação dos 

eosinófilos é pelo processamento e apresentação de alérgenos pelas células 

apresentadoras (APC) aos linfócitos Th2, que ocorre nos linfonodos regionais. 

Os linfócitos Th2 secretam IL4 e IL5. A IL4 estimula a produção de IgE e induz 

a produção de moléculas de adesão. As APCs não ativam apenas Th2, mais 

também secretam mediadores pró-inflamatórios, que induzem células epiteliais 

a produzirem quimiocinas que atraem eosinófilos (MENDES, 2000).  

As concentrações de IgE sérica específica para Candida albicans 

também foram avaliadas e os resultados encontrados são considerados como 

negativos em todas as pacientes, tanto no grupo de portadoras com CVV como 

no grupo controle. Primeiramente o método utilizado foi a quimiluminescência 

DPC/ MEDLAB, com valores encontrados abaixo de 0,10 KU/L (valor 

considerado negativo nesta metodologia). Como contra prova o método 

utilizado foi Fluoroimunoensaio IMUNOCAP., com valores encontrados abaixo 

de 0,35 KU/L (valor considerado negativo nesta metodologia). Trabalhos 

realizados por GUILLOUX e HAMBERGER (2005) mostram que os métodos 

por nós empregados para avaliação dos níveis séricos de IgE total apresentam 

especificidade e sensibilidade semelhantes. 

Os resultados encontrados neste estudo estão de acordo com os 

encontrados por CARVALHO (2003), que realizou estudo semelhante com uma 

população de características semelhantes a nossa, usando o método de ELISA 

para avaliação das concentrações de IgE sérica específica para C. albicans 

encontrando valores de IgE sérica específica extremamente baixos. 

Apesar de existirem fatores predisponentes para a instalação da CVV, 

independente de cor, nível sócio econômico, entre outros, estes nem sempre 

estão presentes, confirmando mais uma vez a hipótese que existem fatores 
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intrínsecos que são mais importantes na origem desta infecção. Observamos 

que entre estes fatores as características imunológicas apresentam um papel 

de extrema importância. Em resumo, percebe-se que o estudo da resposta 

imunológica seja ela mediada por células ou humoral, ainda constitui um 

campo extremamente vasto para investigação e ou questionamentos. Existe a 

necessidade de mudanças nos protocolos de investigação e tratamento da 

referida patologia. Talvez com essa mudança e com uma melhor compreensão 

de sua fisiopatologia possamos chegar a uma menor prevalência desta doença 

e consequentemente prevenir suas conseqüências. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
 
01. Não houve alterações nas células de defesa (neutrófilos, linfócitos, e 

monócitos) no sangue periférico em relação aos grupos estudados. 

02. No sangue periférico, ao comparar as contagens absolutas de eosinófilos 

das pacientes portadoras de CVV apresentaram valores mais elevados, 

sendo esse achado significativo. 

03. Foi possível observar nos esfregaços cérvico vaginais que as pacientes 

com CVV apresentaram um maior número de neutrófilos e linfócitos em 

relação ao grupo controle, sendo esse achado significativo. 

04. Foi possível identificar as espécies de Candida presentes no conteúdo 

vaginal das pacientes com sintomatologia para CVV, e a C. albicans foi a 

mais predominante. 

05. As concentrações de IgE sérica total, não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos estudados. 

06. Com relação as concentrações séricas de IgE específicas para C. 

albicans não encontramos valores considerados positivos nas 

populações estudadas. 

07. Ao correlacionar as concentrações de IgE sérica total com o número 

absoluto de eosinófilos, houve um índice de correlação significativo para 

o grupo de pacientes portadoras de CVV. 

08. Com relação a manifestação clínica prurido e achados ginecológicos 

(cervicite e fissura vaginal) foi possível observar uma associação 

singnificativa entre o grupos estudados. 

09. Ao avaliar as contagens de linfócitos T CD4+ e CD8+ nas duas 

populações estudadas não foi observado diferenças significativas. 
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 Anexo 1  - Coleta dos dados 
 

AVALIAÇÃO DAS CÉLULAS DE DEFESA DO CONTEÚDO VAGINAL DE 
MULHERES COM E SEM VULVOVAGINITES 

 
 DATA:_______/________/__________ CASO No.. ____________  
 
A) IDENTIFICAÇÃO:  

 
B) 1- IDADE:                          2- COR: BRANCA                NÃO BRANCA  

 
 

C) 3- ESTADO MARITAL:  
 

D)  4- ESCOLARIDADE:  
 

E) ANTECEDENTES 
 

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

 INÍCIO DA ATIVIDADE SEXUAL:  
 

        NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES: 
 
        NENHUM                      1 a 2                    3   a    4                     > 4  
 

         FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADE SEXUAL MENSAL: 
 
        NENHUM                      1 a 2                    3   a    4                     > 4  

 
        ATIVIDADE SEXUAL COM EJACULAÇÃO VAGINAL MENSAL: 
 
        NENHUM                      1 a 2                    3   a    4                     > 4  

 
         RELAÇÃO SEXUAL ANAL MENSAL:  
 
        NENHUM                      1 a 2                    3   a    4                     > 4  

 
        MÉTODO ANTICONCEPCIONAL NOS ÚLTIMOS SEIS MESES:  
 
        GESTA ______PARA_______ ABORTO______  
 
       ANTECEDENTE DE ALERGIA: A- SIM F Qual?________________ 
  
       TABAGISMO: A- SIM F Qtos cigarros por dia?___________ B- NÃO________________ 
 
        EPISÓDIO ANTERIOR DE VULVOVAGINITE NOS ÚLTIMOS 6 MESES:_____________ 
 
        _________________________________ QUAL ?  ______________________________ 
 
 
        QUEIXA ATUAL DE CORRIMENTO VAGINAL: _________________________________ 
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ANEXO  2 -   Coleta de dados  
 

EXAME GINECOLÓGICO 
 

a) Vulva 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
b) Vagina 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

c) Colo uterino 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

BACTERIOSCOPIA 
 

a) Exame a fesco 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
b) Coloração de Gram 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Candidíase 
 
Trricomoníase 
 
Vaginose   bacteriana 
 
Vaginose  citólitica     
 
Outros      
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 ANEXO 3  - Avaliação das células de defesa do conteúdo vaginal de mulheres 
em estudo 
 
 
 
 

PACIENTE ________________________________ Nº __________________ 

 
 
 
Linha Campos Neutrófilos Linfócitos Eosinófilos Plasmócitos Monócitos Total 

do 

campo 

1 1       

 2       

2 3       

 4       

3 5       

 6       

4 7       

 8       

5 9       

 10       

 Total de 

campos 
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ANEXO 4  - Avaliação das células de defesa no sangue periférico de mulheres 
em estudo 
 
 
 
 

PACIENTE ________________________________ Nº __________________ 

 
 
 
Linha Campos Neutrófilos Linfócitos Eosinófilos Plasmócitos Monócitos Total 

do 

campo 

1 1       

 2       

2 3       

 4       

3 5       

 6       

4 7       

 8       

5 9       

 10       

 Total de 

campos 

      

 

 

 

 

 


