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RESUMO 

 

A espécie bacteriana Gardnerella vaginalis é adquirida por via sexual podendo colonizar o 

trato genital feminino e está intimamente relacionada ao quadro de vaginose bacteriana. A 

presença dessa espécie bacteriana representa um fator de risco para as mulheres na 

gestação e aquisição de IST. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência e fatores 

associados à Gardnerella vaginalis em mulheres atendidas em clínica ginecológica no 

município de Natal-RN. Trata-se de um estudo transversal descritivo, cuja população alvo do 

estudo foi composta por 395 pacientes consultadas em uma clínica ginecológica privada no 

município de Natal-RN. O estudo foi realizado a partir da análise citológica da secreção 

vaginal de acordo com o método Papanicolau e posteriormente, avaliados os critérios 

(presença de corrimento, teste de amina, coilócitos e clue cells) para observação dos micro-

organismos sugestivos. Informações sociodemográficas, de comportamento sexual e 

relativas à condição clínica das participantes foram obtidas mediante o prontuário médico e 

entrevista realizada por meio de formulário contendo 10 questões. Foram calculadas as 

Razões de Prevalência (RP) brutas e ajustadas (Razões de Prevalência de Mantel 

Haenszel, segundo tipo de acesso ao sistema de saúde). O Teste Qui-quadrado (x2) de 

Pearson foi utilizado para a avaliação da presença da Gardnerella vaginalis e fatores 

associados às pacientes. A prevalência geral de Gardnerella vaginalis foi 35,4%, sendo 51% 

maior no grupo com idade entre 15 e 44 anos (p-valor=0,004), 45% superior entre as 

mulheres maritais (p-valor=0,036) e 36% menor entre as mulheres que tomavam 

anticoncepcional (p-valor = 0,004). Os casos de G. vaginalis foram 3,2 vezes mais 

frequentes entre as mulheres que tinham um diagnóstico sugestivo de HPV (p-valor<0,001). 

A prevalência de G.vaginalis foi 26 vezes maior no grupo de  mulheres que apresentaram 

corrimento vaginal e 15 vezes maior naquelas com teste de amina positivo (p-valor<0,001). 

Observou-se uma associação estatisticamente significativa entre o teste de amina positivo e 

corrimento vaginal com a presença de G. vaginalis (RP=14,0; p-valor<0,001). Detectou-se 

neste estudo, uma alta prevalência de G.vaginalis colonizando o trato genital das pacientes, 

além da associação estatisticamente significativa entre a presença desta bactéria e alguns 

fatores comportamentais e sexuais. O status socioeconômico não se mostrou relevante em 

relação a prevalência de G. vaginalis nas mulheres deste estudo, sugerindo ser mais 

importante analisar os critérios clínicos e comportamentais para o diagnóstico da vaginose 

bacteriana. 

 

Palavras-chave: Gardnerella vaginalis; vaginose bacteriana; prevalência; fatores de risco  

 

 



ABSTRACT 

 

The bacterial species Gardnerella vaginalis is sexually acquired  and can colonize in the 

female genital tract, and is closely related to the bacterial vaginosis. The presence of this 

species represents a risk factor for women during the gestation period and STI acquisition. 

The objective of this research was to evaluate the prevalence and associated factors of 

Gardnerella vaginalis in women attending a gynecological clinic in the city of Natal-RN. This 

is a cross-sectional descriptive study, whose target population was composed of 395 patients 

consulted at a private gynecological clinic in the city of Natal-RN. The study was preformed 

with the cytological analysis of the vaginal discharge according to the Papanicolau method 

and afterwards, the criteria (presence of discharge, amine test, coilocytes and clue cells) 

were evaluated to confirm the suggestive microorganisms. Sociodemographic information of 

sexual behavior and clinical conditions of the participants were collected from the medical 

records and a 10-questions personal interview. The crude and adjusted Prevalence Ratios 

(PR) were calculated (Prevalence Ratios of Mantel Haenszel, according to the type of access 

to the health system). Pearson's Chi-square test (x2) was used to evaluate the presence of 

Gardnerella vaginalis and patients` associated factors. The overall prevalence of Gardnerella 

vaginalis was 35.4%, 51% higher in the age group of 15-44 years (p-value = 0.004), 45% 

higher in married women (p-value = 0.036), and 36% lower among women taking 

contraceptives (p-value = 0.004). The cases of G. vaginalis were 3.2 times higher among 

women who had a suggestive  HPV diagnosis (p-value <0.001). The prevalence of 

G.vaginalis was 26 times greater in the group of women with vaginal discharge and 15 times 

greater in the group of women with a positive amine test (p-value <0.001). A statistically 

significant association was found between the positive amine test and vaginal discharge with 

the presence of G. vaginalis (PR = 14.0; p-value <0.001). This study detected a high 

prevalence of G.vaginalis colonizing the genital tract of the patients, as well as a statistically 

significant association between the presence of this bacterium and some behavioral and 

sexual factors. The socioeconomic status was not relevant in relation to the prevalence of G. 

vaginalis in the women of this study, suggesting that it is more important to analyze the 

clinical and behavioral criteria for the diagnosis of Bacterial Vaginosis. 

 

Keywords: Gardnerella vaginalis; bacterial vaginosis; prevalence; risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

A espécie bacteriana Gardnerella vaginalis é um cocobacilo, anaeróbico 

facultativo, β-hemolítico, oxidase e catalase negativa, sem cápsula, não formadora 

de esporos e Gram-variável. Essa bactéria não faz parte da microbiota vaginal e 

pode ser isolada de praticamente todas as mulheres clinicamente diagnosticadas 

com vaginose bacteriana (VB) (OLIVEIRA,2014). 

A VB é uma síndrome polimicrobiana e multifatorial que se estabelece quando 

ocorre um desequilíbrio na microbiota vaginal. Este desequilíbrio acontece, muitas 

vezes, pela redução acentuada de Lactobacillus e um aumento do crescimento dos 

anaeróbios e anaeróbios facultativos vaginais. Neste sentido, a G. vaginalis pode 

coexistir com outras bactérias anaeróbias como Mobiluncus spp. e Atopobium 

vaginae. Entretanto, a G. vaginalis foi detectada na microbiota vaginal de 30-50% 

(por cultura) e 70% (por métodos independentes de cultivo) em mulheres 

clinicamente saudáveis (LIVENGOOD, 2009). 

Diversos fatores estão associados à VB como a idade, alterações hormonais, 

comorbidades, raça/cor, condições socioeconômicas, tabagismo, asseio pessoal, 

tratamento com antibióticos, comportamento sexual e gravidez (FORSUM et al., 

2005; LARSSON; FORSUM, 2005; SPIEGEL, 1991; KOSS; GOMPEL, 2006). A VB é 

caracterizada por sinais e sintomas clínicos tais como aumento do pH vaginal e 

surgimento de corrimento vaginal que pode vir acompanhada de odor (MEHTA, 

2012). Esta condição de doença aumenta os riscos de infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), papilomas vírus humano (HPV), herpes simples tipo 

II (HSV-2), Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis, além de ocasionar 

complicações obstétricas, inclusive aborto (CAUCI, 2004; WESSELS et al., 2017). 

Assim, a VB representa um impacto importante à saúde, tendo em vista também sua 

alta prevalência. No Brasil, esta prevalência atinge cerca de 40 a 50% das mulheres 

com queixa de corrimento vaginal (GIRALDO et al., 2007; LEITE et al., 2013). 

A investigação dos fatores associados à colonização vaginal por G.vaginalis 

em mulheres poderá contribuir na implementação da linha de cuidado da VB com 

intuito de reduzir tais infecções e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. 

É nesse contexto que se insere o presente estudo, onde objetivou-se avaliar a 

prevalência e fatores associados à G. vaginalis. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MICROBIOTA VAGINAL E SEU PAPEL NA VAGINOSE BACTERIANA 

 

O ambiente vaginal é abundante de microrganismos que vivem de maneira 

harmônica, bactérias aeróbicas e especialmente anaeróbicas. A população 

bacteriana que coloniza a vagina é constituída por cerca de 10
9 unidades 

formadoras de colônias (UFCs) por grama de secreção. Estes microrganismos 

pertencem a dezenas de diferentes espécies, se relacionando de forma intra e 

interespecífica (SCHWIERTZ et al., 2003, CASTELLANO FILHO; DINIZ; SILVA, 

2010).  

A mulher, ao longo da vida, altera sua microbiota vaginal. Quando recém-

nascida, a microbiota da mulher está composta por microrganismos encontrados na 

pele e no trato digestório inferior, mas a presença dos Lactobacillus é evidente. 

Dentre as espécies aeróbias mais frequentemente identificadas estão os 

Staphylococcus coagulase-negativa, Escherichia coli e Streptococcus sp., enquanto 

os anaeróbios destacam-se Prevotella melaninogenica, Veillonella parvula, 

Peptococcus, Peptostreptococcus e Propionibacterium spp (FORSUM et al., 2005; 

TUROVSKY; NOLL; CHIKINDAS, 2011).  

Com o aumento da idade os níveis circulantes de estrogênio são capazes de 

influenciar a ocorrência de mudanças na dinâmica da microbiota vaginal 

(TUROVSKIY; NOLL; CHIKINDAS, 2011). Com a produção de estrogênio próprio e o 

início da menarca, a mucosa vaginal torna-se espessa, ocorre aumento nos níveis 

de glicogênio e consequente aumento de Lactobacillus spp. Ao decorrer da idade 

reprodutiva da mulher, a microbiota vaginal saudável é dominada por Lactobacillus 

spp. principalmente as espécies  L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii  e L. iners, os 

quais representam 80% a 95% das bactérias. (FORSUM et al., 2005; TUROVSKY; 

NOLL; CHIKINDAS, 2011).  

Na menopausa é evidente o decréscimo nos níveis de secreção de estrogênio 

com atrofia do epitélio vaginal e elevação do pH vaginal. A microbiota natural é 

substituída por um conjunto de bactérias diferenciadas, visto que acontece um 

declínio dos lactobacilos e um aumento de coliformes, incluindo G. vaginalis 
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(DEVILLARD et al., 2004; FORSUM et al., 2005; HILLIER; LAU, 1997).  

Entretanto, uma média de dez por cento da microbiota vaginal contém 

bactérias oportunistas, dentre estas o Streptococcus, Corynebacterium, 

Staphylococcus epidermidis, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Bifidobacterium, 

Propionibacterium, Eubacterium, Bacteroides, Prevotella e principalmente  

Atopobium vaginae, G. Vaginalis e Mobiluncus (OLIVEIRA, 2014). 

Acredita-se que ocorre uma seleção natural das bactérias no ambiente vaginal 

e diferentes fatores interferem nessa modulação, dentre eles a predisposição 

genética, idade, atividade sexual, condições de saúde, uso de medicamentos, 

higiene pessoal, renda, gravidez, menopausa, variações do pH vaginal, cirurgias, 

quimioterapia, número elevado de parceiros sexuais,  utilização do DIU, uso de 

espermicidas, antibióticos de largo espectro, frequência de coito, ausência de uma 

resposta imunológica vaginal,  porém o processo como um todo ainda não é 

totalmente compreendido (FORSUM et al., 2005; LARSSON; FORSUM, 2005; 

SPIEGEL, 1991; KOSS; GOMPEL, 2006).  

A microbiota vaginal parece desempenhar um papel fundamental na proteção 

de várias doenças urogenitais, como vaginose bacteriana, infecção sexualmente 

transmissível e infeções do trato urinário.  Atribui-se a proteção à presença 

de bactérias produtoras de ácido lático, principalmente Lactobacillus sp., que 

normalmente habitam a vagina.  Estas bactérias têm papel protetor diminuindo o pH 

ambiental através da produção de ácido láctico, produzindo vários compostos 

bacteriostáticos e bactericidas (RAVEL et al., 2011).  

Os Lactobacillus sp. são produtores de peróxido de hidrogênio inibindo o 

crescimento de microrganismos que não produzem a enzima catalase através de 

sua ação bactericida (MARTIN et al., 2008; LIVENGOOD, 2009). Nesse aspecto, o 

uso de glicogênio do epitélio vaginal mantém o pH vaginal abaixo de 4,5. A 

acidificação do meio vaginal é um excelente protetor da mucosa vaginal (HAY; 

FAHEY, 2002; LIVENGOOD, 2009; MARTIN et al., 2008; WATTS et al., 2005). 

Diante do papel de proteção da microbiota vaginal, percebe-se que pode ocorrer 

uma quebra da homeostase, a qual pode ser devido ao crescimento da espécie 

bacteriana Gardnerella vaginalis. 
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2.2 Gardnerella vaginalis 

 

A G. vaginalis é um cocobacilo, anaeróbia facultativa, β-hemolítica, oxidase e 

catalase negativa, imóvel, sem cápsula, sem capacidade de formação de esporos, 

Gram-variável sem a presença da membrana externa e pouca mureína (OLIVEIRA, 

2014). Esta bactéria pode desenvolver um biofilme que facilita sua adesão ao 

epitélio vaginal, dificultando sua eliminação através da urina e de secreções vaginais 

(PATTERSON et al., 2010; PLECKAITYTE, 2012). A presença de fímbrias e 

exopolissacarídeos podem estar relacionadas com a aderência da G. vaginalis ao 

epitélio vaginal, formando as chamadas “clue-cells”, ou células-guia 

(OLIVEIRA,2014).  

A G. vaginalis desempenha um papel determinante no desenvolvimento de 

vaginose bacteriana, uma vez que a vagina é um nicho adequado para sua 

colonização, inclusive por bactérias anaeróbias estritas que também estão 

associadas ao quadro de VB (SWIDSINSKI et al., 2005, 2008; JOSEY; SCHWEBKE, 

2008; HARWICH et al., 2010; CATLIN, 1992; SRINIVASAN; FREDRICKS, 2008; 

TUROVSKIY; NOLL; CHIKINDAS, 2011). 

A colonização da vagina por G. vaginalis  ocorre raramente em crianças, mas 

tem sido observada entre adolescentes, até meninas sexualmente não experientes, 

contradizendo que a transmissão sexual é um pré-requisito necessário para a 

aquisição da doença. O transporte de G. vaginalis é reforçado pelo contato sexual 

penetrativo, mas também pelo contato digito-genital não penetrante e sexo 

oral. Várias observações também apontam para a transmissão da fêmea para o 

homem, e não da transmissão macho-fêmea. O tratamento masculino com 

antibiótico não foi protetor contra a bactéria, o uso do preservativo é ligeiramente 

protetor, enquanto a circuncisão masculina pode proteger contra a bactéria. 

 A G.vaginalis também é comum entre mulheres que fazem sexo com 

mulheres e isso se relaciona, pelo menos em parte, a comportamentos sexuais sem 

coito. Embora a transmissão entre homens e mulheres não possa ser descartada, no 

geral há pouca evidência de que a VB se comporte como uma IST. Em vez disso, 

sugere-se que a VB pode ser considerada uma doença sexualmente aumentada 

(SED), tendo a frequência de relação sexual como um fator crítico.  (VERSTRAELEN 

et al.,2010)   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstraelen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20353563
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2.3 VAGINOSE BACTERIANA 
 

A VB recebeu diversas nomenclaturas ao longo dos anos. Em 1955, Gardner 

e Dukes chamou-a de Vaginite por Haemophilus vaginalis, em seguida, em 1980, 

Greenwood e Picket, constataram a vaginite por Gardnerella vaginalis. 

Posteriormente, em 1982, Blackwell e Barlow intitularam-a de vaginose anaeróbica. 

Thomason et al. (1984) descreveu que a vaginose polimicrobiana era inespecífica. 

Por fim, no primeiro simpósio internacional sobre vaginite de Estocolmo, Weström et 

al. (1984) ficou definido como VB polimicrobiana (MEAD, 1993; WOODROW; 

LAMONT, 1998). Nos dias atuais Nayar et al, 2015 usaram a nomenclatura de 

desvio na microbiota sugestivo de VB.  

A Vaginose Bacteriana (VB) é um grave problema de saúde da mulher cuja 

frequência tem aumentado nos últimos anos. Quando diagnosticada, deve ser 

instituído um tratamento o mais precoce possível, caso contrário, a ocorrência de 

complicações ginecológicas e obstétricas como doença inflamatória pélvica, 

endometrite, nascimento prematuro são comuns (OLIVEIRA, 2014).  

A VB é um desvio patogênico polimicrobiano na microbiota vaginal 

acompanhada pela elevação do pH e corrimento vaginal fétido. A vaginose 

bacteriana é a principal causa de vaginite em todo o mundo; atinge de 10% a 30% 

de mulheres na população geral e 50% das mulheres que são profissionais do sexo 

(MEHTA, 2012). 

Nos Estados Unidos, em 1990, de 17% a 19% das mulheres atendidas em 

clínicas de planejamento familiar eram acometidas por vaginose bacteriana, porém 

recentemente, Landers e colaboradores (2004) nos EUA relataram que dentre 589 

mulheres com alguma queixa genital, 46% tinham VB. No Brasil, a VB mostra-se 

muito frequente, atingindo cerca de 45% das mulheres com queixa de corrimento 

vaginal, embora a VB pode estar presente em mulheres sem sintomas (LANDERS et 

al., 2004; GIRALDO et al., 2000). 

Mesmo a vaginose bacteriana sendo uma síndrome polimicrobiana, ainda não 

há estudos suficientes que comprovem que ela é originada da ação conjunta de 

várias bactérias ou se existem espécies cruciais em cada caso. A G. vaginalis 

destaca-se como uma bactéria presente na grande maioria dos casos da doença e 
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parece exercer um papel importante na sua patogênese (OLIVEIRA, 2014). 

Com isso, tem-se que a queixa mais frequente encontrada na VB é o odor 

desagradável, semelhante a peixe podre, que piora após as relações sexuais e no 

período perimenstrual. Isso acontece em detrimento da volatilização de aminas 

aromáticas na presença de sêmen e do sangue menstrual, pois a alcalinização da 

vagina pelo esperma ou sangue menstrual reage com substâncias produzidas pelos 

microrganismos anaeróbios liberando aminas voláteis (putrescina e cadaverina). O 

corrimento vaginal costuma ser homogêneo, podendo ainda apresentar coloração 

variada: esbranquiçada, acinzentada ou amarelada, o prurido estará ausente em 

quase todos os casos em que não haja outra infecção concomitante (GIRALDO, 

2007; NOBREGA, 2012). 

Em um caráter epidemiológico, a epidemia de VB está associada ao aumento 

de casos de infecção pelo HIV em mulheres em aproximadamente 60%. Além disso, 

mulheres infectadas com HIV e que possuem a VB tem uma probabilidade três 

vezes maior de transmitir o HIV para o parceiro, devido à quebra do equilíbrio 

imunológico. Em condições como esta, as citocinas inflamatórias se elevam nos 

fluidos vaginais de mulheres com VB, incluindo maior abundância de células T CD4+ 

CCR5+ ativadas, infectadas pelo HIV (WESSELS et al., 2017). 

Além do HIV, a VB tem uma correlação direta com o Papilomavírus humano 

(HPV). A VB afeta o equilíbrio imunológico dentro do tecido cervical como resultado 

de mudanças na produção de citocinas, principalmente interleucina-1β. Além disso, 

enzimas produzidas por bactérias anaeróbicas alteram potencialmente o equilíbrio 

imunológico e promovem a degradação dos fatores do hospedeiro, tornando as 

mulheres mais suscetíveis a adquirir HPV (CAUCI, 2004; LU, 2015). Além disso, 

aumenta o risco de aquisição e transmissão do vírus da herpes simples tipo 2 e 

outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) (YEN, 2003). 

A VB é diagnosticada por esfregaço da secreção vaginal e coloração pela 

técnica de Gram, frequentemente utilizando-se os critérios definidos por Nugent 

et al. (1991). A pontuação de Nugent baseia-se na quantificação dos 

Lactobacillus Gardnerella, Bacteroides e Mobiluncus (GAJER, 2012).  

Em comparação com os critérios de Amsel, o escore de Nugent permite 

avaliar a alteração na microbiota vaginal como um todo em vez de uma dicotomia 

(presença ou ausência). Culturas vaginais para G. vaginalis são sensíveis, mas não 
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específicas, uma vez que 50 a 60% das mulheres assintomáticas saudáveis terão 

cultura positiva. Dessa forma, considera-se que durante a análise da secreção 

vaginal, a presença de três dos quatro critérios de Amsel seguintes é consistente 

para a presença de VB, são eles: pH vaginal maior que 4,5, presença de Clue cells, 

liberação de um odor característico devido a volatilização das aminas com adição de 

10% de KOH e  corrimento vaginal fino e homogêneo característico (SHA et al., 

2005). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a prevalência e fatores associados a G. vaginalis em mulheres 

atendidas em clínica ginecológica no munícipio de Natal-RN, Brasil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a prevalência de G. vaginalis em mulheres atendidas em clínica 

ginecológica no munícipio de Natal-RN, Brasil. 

• Caracterizar o perfil socioeconômico, comportamental e clínico das mulheres 

atendidas na clínica ginecológica; 

• Avaliar a distribuição da prevalência de G. vaginalis em relação aos fatores 

associados; 

• Verificar a associação entre a presença de G. vaginalis e fatores relativos às 

pacientes, inclusive ajustada pelo fator de confundimento relacionado ao tipo de 

acesso ao sistema de saúde (público ou privado). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo. A população alvo do estudo foi 

composta por todas as mulheres consultadas em uma clínica ginecológica privada 

no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A amostragem foi não-

probabilística por conveniência, coletada no período de janeiro a junho de 2018. 

Apesar da perda seletiva, foi possível dispensar o sorteio de suplentes, já que a 

origem por local de residência das mulheres apresentou boa distribuição espacial, 

abrangendo todas as Regiões Administrativas da cidade. 

O tamanho amostral foi calculado considerando-se um erro alfa de 5% e um 

poder de 80%. Foram acrescidos 10% para cobrir possíveis perdas, totalizando um 

n= 413. Ao final da coleta de dados foram entrevistadas 395 usuárias, havendo 

perda de 4,4%. O valor máximo de taxa de não resposta foi 7,6%. 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, protocolo 2.454.242 e CAAE 

79098417.2.0000.5537, conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde – CNS (ANEXO A). 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídas nesse estudo todas as mulheres que realizaram o exame de 

Papanicolau. Foram excluídas do estudo todas as mulheres que apresentaram 

algum impedimento como menstruação e coito de até 72h para a realização do 

exame de Papanicolau.   
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4.4. RECRUTAMENTO DAS PACIENTES, COLETA DA AMOSTRA BIOLÓGICA E 

DOS DADOS RELATIVOS ÀS PACIENTES 

 

As pacientes foram convidadas a participar da pesquisa, porém somente as 

que aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE e o 

TALE foram incluídas no estudo. As pacientes foram esclarecidas sobre todas as 

informações do projeto através da leitura e explicação do TCLE e TALE. Foram 

ainda esclarecidas sobre a entrevista realizada pela médica durante a consulta, 

através de um formulário clínico contendo algumas perguntas, as quais foram 

elaboradas para complementar o prontuário (APÊNDICE A). Quando a paciente era 

menor de idade, o mesmo procedimento descrito acima foi realizado tanto para a 

menor quanto para seu responsável legal, no momento da assinatura do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido-TALE.  

A coleta do material biológico foi realizada pela médica em atendimento, o 

qual tratou-se de uma amostra da secreção vaginal coletada com o auxílio de uma 

espátula de Ayre e escova cervical. Foi preparado um esfregaço com a secreção 

vaginal para posterior análise citológica. Desenvolveu-se um formulário clínico, 

sendo respondidos apenas pelas pacientes da clínica ginecológica em consulta de 

caráter privado, obtendo os dados como raça (sendo auto declaratória), renda 

mensal, escolaridade, estado civil, IST prévia, possuir parceiro fixo, parto prematuro 

e uso de preservativo. Foram coletados ainda dados relativos ao prontuário médico 

como idade, uso de anticoncepcional, período menstrual, município de origem, teste 

de amina e a presença de corrimento. As pacientes advindas da Unidade Básica de 

Saúde foram encaminhadas a clínica, acompanhadas do formulário da unidade de 

origem, afim de enriquecer a pesquisa de modo voluntário, não sendo estabelecido o 

formulário clínico para essas pacientes. 

4.5. ANÁLISE CITOLÓGICA DA SECREÇÃO VAGINAL  

 

A análise citológica foi realizada de acordo com o método Papanicolau que 

utiliza os critérios de Amsel para o diagnóstico clínico de vaginose, o qual preconiza 

a avaliação da presença do corrimento vaginal branco acinzentado, teste de amina 

positivo e a presença ao exame bacterioscópico de clue cells (AMSEL et al., 1983). 
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4.5.1 Corrimento vaginal 

 

O corrimento alterado foi identificado através de um teste visual realizado no 

ato da coleta ginecológica caracterizado como uma secreção de cor branca, fina e 

homogênea (NAYAR; WILBUR, 2015). 

 

4.5.2 Teste de amina (Whiff) 

 

Aplicou-se uma gota da solução de hidróxido de potássio (KOH) à amostra na 

preparação da lâmina e verificou-se o odor. O teste é positivo se for possível sentir o 

odor semelhante ao “cheiro de peixe podre”. Isso acontece devido a volatilização de 

aminas aromáticas que reagem com substâncias produzidas pelos micro-organismos 

anaeróbios liberando aminas voláteis como putrescina e cadaverina (NOBREGA, 

2012). 

 

4.5.3 Clue cells 
 

Trata-se de um exame bacterioscópico onde pesquisa-se a presença de 

células epiteliais superficiais recobertas por cocobacilos Gram-lábeis. Os 

cocobacilos acumulam-se na superfície celular e em suas bordas, obscurecendo a 

membrana celular e deixando os limites celulares imprecisos, o que caracteriza as 

formas denominadas de clue cells, sugestivo da presença da espécie bacteriana 

Gardnerella vaginalis (CONSOLARO et al., 2012) (ANEXO C). Essa visualização 

microscópica é feita com a utilização da técnica de coloração Papanicolau. Essa 

técnica consiste em lavar inicialmente o esfregaço com água destilada e álcool 

etílico em seguida um corante nuclear (hematoxilina) foi adicionado a lâmina por três 

minutos, logo após lavou-se novamente por um minuto com água destilada e álcool 

etílico para inserir posteriormente dois corantes citoplasmáticos (orange G6) e o EA 

(eosina, verde-luz ou verde-brilhante e pardo de Bismarck). Após a coloração 

adicionou-se o xilol, um solvente orgânico, utilizado para melhorar a transparência 

da lâmina (BARROS et al., 2012). Após a coloração, as lâminas foram analisadas ao 

microscópio óptico em aumentos de 100X e 400X, e eventualmente 1000X para 

visualização dos micro-organismos. Após a análise, os resultados foram expressos 

segundo o Sistema Bethesda (SOLOMON, 1997).  
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4.5.4 Coilócitos 

 

Todas as lâminas avaliadas quanto a presença de Clue cells também foram 

utilizadas para a pesquisa de coilócitos.  A coilocitose é uma característica da 

infecção produzida pelo HPV. As células que são infectadas e que exibem os efeitos 

citopáticos do HPV são conhecidas como coilócitos. Os coilócitos devem exibir 

critérios nucleares e citoplasmáticos para que seja realizado o diagnóstico. Em geral, 

a coilocitose ocorre nas camadas intermediárias e superficiais do epitélio escamoso 

(NAYAR; WILBUR, 2015) (ANEXO D). Há uma borda citoplasmática espessa que 

está presente ao redor do vacúolo, representando a marginalização do conteúdo 

citoplasmático (NAYAR; WILBUR, 2015). Quanto aos critérios nucleares, podem 

haver um único núcleo, binucleação ou multinucleação, perda do contorno nuclear 

arredondado com núcleos com bordas cortantes e um ligeiro aumento do núcleo 

(NAYAR; WILBUR, 2015).  

 

4.6 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

Foram calculadas as Razões de Prevalência (RP) brutas e ajustadas (Razões 

de Prevalência de Mantel Haenszel, segundo tipo de acesso ao sistema de saúde). 

O grau de associação entre as variáveis foi avaliado através do teste qui-quadrado 

de Pearson (X2). Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o pacote 

estatístico STATA 14.1. Considerou-se um nível de significância estatística de 5% e 

um intervalo de confiança de 95%. 

 

4.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

A variável dependente avaliada nesse estudo foi detecção presuntiva de G. 

vaginalis na amostra vaginal das mulheres atendidas na clínica ginecológica. As 

variáveis independentes encontram-se descritas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Variáveis independentes analisadas neste estudo. Natal-RN, 2018 

DENOMINAÇÃO DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CATEGORIAS 

Faixa etária 
 

Cada um dos intervalos que se agrupam pessoas de idade 
aproximada. 

Qualitativa- nominal 
 

Adulto jovem (15 a 44 
anos) 

 
 
Renda mensal 

 
 
 

Remuneração dos fatores de produção, salários, aluguéis e 
lucros. 

 
 

Qualitativa- nominal 

Adulto (acima de 44 anos)  

 
Menor que um salário 

Maior ou igual a um salário 

Estado civil 
 

Situação de uma pessoa em relação ao matrimônio ou à 
sociedade conjugal 

Qualitativa-nominal 

 
 

Separada, divorciada,viúva 

Marital 

Raça/Cor 

 
 

Coletividade de indivíduos que se diferencia por sua 
especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, 

religião e maneiras de agir 

Qualitativa-nominal 

 
 

Branca,  

Preta/Parda 

Escolaridade 
 

Tempo de permanência dos alunos no período escolar, em 
anos de estudo 

Qualitativa-nominal Até fundamental completo, 

Médio e superior completo 

Região 
administrativa 

 
O município de Natal está dividido em quatro regiões 

administrativas Qualitativa-nominal 

 
Leste, Sul, 

 Oeste, Norte 
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DENOMINAÇÃO DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CATEGORIAS 

 
Uso de 
anticoncepcional 

 
O indivíduo faz uso do anticoncepcional 

 
Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Sugestivo de 
HPV 

Vírus que atinge a pele e as mucosas Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

 
IST Prévia 

 
São infecções transmitidas sexualmente 

 
Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Ciclo menstrual 

 
 

Termo científico para as alterações fisiológicas que ocorrem            
nas mulheres férteis que têm como finalidade a reprodução 

sexual e fecundação. 

Qualitativa-nominal 

 
 

5-13 dias 

14-28 dias 

Parceiro fixo A paciente possui parceiro único Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Uso de 
preservativo 

Contraceptivo de barreira usado durante uma relação sexual Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Parto prematuro Quando o bebê nasce antes das 37 semanas Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Teste de amina 
(Whiff) 

Teste que verifica o odor da secreção vaginal Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 

Presença de 
corrimento 

Secreção vaginal em decorrência da Vaginose Bacteriana Qualitativa-nominal 

 
Não 

Sim 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA   

 

Esta pesquisa foi realizada com 395 mulheres, sendo 200 oriundas do serviço 

público de saúde, encaminhadas para o atendimento em uma clínica ginecológica 

privada de Natal e 195 mulheres atendidas desde o início nessa mesma clínica onde 

o estudo foi realizado. Para as mulheres provenientes das unidades públicas de 

saúde foram considerados para análise os prontuários da instituição de origem. A 

análise dos prontuários revelou que as mulheres participantes deste estudo tinham 

idade variando de 15 a 84 anos, média de 36,3 anos (IC95%:35,1-37,6), sendo a 

maioria formada por adultas jovens com idade entre 15-44 anos. A maioria delas era 

de cor preta ou parda, com escolaridade até o ensino fundamental, residentes nas 

regiões Norte ou Leste de Natal, não usava anticoncepcionais, não tinha história 

prévia de infecção sexualmente transmissível e se declarou monogâmica. Os 

resultados do exame citológico mostraram que, em 18% das pacientes analisadas, 

foi detectada a presença de coilócitos, uma característica sugestiva de infecção 

genital pelo HPV. Além disso, 35% das participantes tinha corrimento vaginal e 33% 

apresentaram teste de amina positivo (Tabela 2). 

Ao realizarmos separadamente, a distribuição das pacientes com relação ao 

tipo de acesso ao sistema de saúde, constatou-se que as mulheres oriundas do 

sistema público, era em sua maioria, jovens com idade entre 15-44 anos, de cor 

preta ou parda, residentes na região Leste de Natal e tinha escolaridade até o ensino 

fundamental. A maioria delas se declarou monogâmica e não fazia uso de 

anticoncepcionais. Quanto a condição clínica, constatou-se que a maioria das 

participantes tinha ciclo menstrual de 14 a 28 dias e não tinha histórico de infecções 

sexualmente transmissíveis. Contudo,16% delas apresentaram exame citológico 

com resultado sugestivo de infecção pelo HPV e 30% apresentaram teste de amina 

positivo e tinham corrimento vaginal. Por outro lado, as mulheres atendidas desde o 

início na clínica privada, eram em sua maioria adultas jovens com idade entre 15-44 

anos de cor preta ou parda, casadas ou vivendo com parceiro fixo, residentes nas 

regiões Norte ou Sul de Natal, com escolaridade de ensino médio ou superior e 

renda mensal maior ou igual a um salário mínimo. Quanto ao comportamento sexual, 
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a maioria das participantes deste grupo, se declarou monogâmica e admitiu não 

fazer uso de anticoncepcionais e nem de preservativo nas relações sexuais.  Com 

relação a condição clínica, a maioria tinha ciclo menstrual de 14 a 28 dias, não tinha 

histórico de infecções sexualmente transmissíveis, nem teve parto prematuro. Além 

disso, 20% delas apresentou resultado no exame citológico sugestivo de infecção 

pelo HPV, 35%  apresentou teste de amina positivo e 40% tinha corrimento vaginal 

(Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Tabela 2 - Caracterização da amostra Natal-RN, 2018. 

Variável 
Público Privado Total 

n % n % n % 

TOTAL 200 50,6 195 49,4 395 100 

Faixa etária       

Adulto jovem (15 a 44 anos) 148 74,0 148 75,9 296 74,9 

Adulto (acima de 44 anos) 52 26,0 47 24,1 99 25,1 

Total 200 100 195 100 395 100 

Renda mensal       

Menor que 954 Reais - - 83 46,6 83 46,6 

Maior ou igual que 954 Reais - - 95 53,4 95 53,4 

Total - - 178 100 178 100 

Estado civil       

Divorciada/Separada, Solteira e 
viúva 

- - 119 61,0 119 61,0 

Marital   76 39,0 76 39,0 

Total - - 195 100 195 100 

Raça/cor       

Branca 37 21,8 53 27,2 90 24,7 

Preta/Parda 133 78,2 142 72,8 275 75,3 

Total 170 100 195 100 365 100 

Escolaridade       

Até fundamental completo 158 79,0 28 14,3 186 47,1 

Médio e superior completo 42 21,0 167 85,7 209 52,9 

Total 200 100 195 100 395 100 

Região administrativa       

Norte 53 26,5 90 46,1 143 36,2 

Sul 20 10,0 48 24,6 68 17,2 

Leste 110 55,0 13 6,7 123 31,2 

Oeste 17 8,5 44 22,6 61 15,4 

Total 200 100 195 100 395 100 

Uso de anticoncepcionais       

Sim 64 32,7 67 34,4 131 33,5 

Não 132 67,3 128 65,6 160 66,5 

Total 196 100 195 100 391 100 

Sugestivo de HPV       

Sim 32 16,0 40 20,5 72 18,2 

Não 168 84,0 155 79,5 323 81,8 

Total 200 100 195 100       395 100 

IST prévia       

Não 146 73,0 148 75,9 294 74,4 

Sim 54 27,0 47 24,1 101 25,6 

Total 200 100 195 100 395 100 
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Variável 
Público Privado Total 

n % n % n % 

Ciclo menstrual       

5-13 dias 53 26,5 62 31,8 115 29,1 

14-28 dias 147 73,5 91 46,7 238 60,2 

Menopausa 0 0,0 29 14,9 29 7,3 

Não sabe informar 0 0,0 13 6,6 13 3,3 

Total 200 100 195 100 395 100 

Parceiro fixo       

Sim 147 73,5 151 77,4 298 75,4 

Não 53 26,5 44 22,6 97 24,6 

Total 200 100 195 100 395 100 

Uso de preservativo       

Sim - - 46 23,6 46 23,6 

Não - - 149 76,4 149 76,4 

Total - - 195 100 195 100 

Parto prematuro       

Sim - - 25 12,8 25 12,8 

Não - - 170 87,2 170 87,2 

Total - - 195 100 195 100 

Teste de amina       

Positivo 61 30,5 69 35,4 130 32,9 

Negativo 139 69,5 126 64,6 265 67,1 

Total 200 100 195 100 395 100 

Corrimento       

Sim 61 30,5 78 40,0 139 35,1 

Não 139 69,5 117 60,0 256 64,9 

Total 200 100 195 100 395 100 

Legenda: n= números absolutos; % percentuais. 
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5.2 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A Gardnerella vaginalis 

 

A prevalência global de G. vaginalis em mulheres atendidas em uma clínica 

ginecológica de Natal analisadas neste estudo foi de 35,4% (IC95%:30,9% - 40,3%), 

sendo 30,5% naquelas oriundas do sistema público de saúde e 40,5% nas 

provenientes do sistema privado. Ao analisar os fatores associados à infecção por 

esse patógeno, constatou-se que a prevalência da bactéria foi maior entre as 

pacientes na faixa etária dos 15 aos 44 anos e nas casadas ou vivendo com parceiro 

fixo, quando comparadas, respectivamente com aquelas com mais de 44 anos e 

com as solteiras separadas ou viúvas (RP=1,51; p-valor=0,004) e (RP=1,45; p-

valor=0,031) (Tabela 3).  

A prevalência de G. vaginalis também foi maior no grupo de mulheres que 

apresentaram diagnóstico sugestivo de HPV (RP=3,22; p-valor<0,001) e que tiveram 

parto prematuro (RP=1,72; p-valor<0,001). O número de G. vaginalis se mostrou 27 

vezes maior no grupo de mulheres que apresentam corrimento vaginal e 15 vezes 

maior naquelas que tiveram teste de amina positivo (X2, p-valor<0,001). Observou-

se uma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de corrimento 

vaginal e teste de amina positivo com a presença de G. vaginalis (RP=14,0; p-

valor<0,001). Por outro lado, a prevalência da bactéria foi menor entre as mulheres 

que usavam anticoncepcional (RP=0,64; p-valor=0,004) e que tinham parceiro fixo 

(RPprivado=0,59, p-valor=0,004; RPsus=0,13; p-valor<0,001). Não foram encontradas 

associações estatisticamente significativas para as demais variáveis avaliadas neste 

estudo. 
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Tabela 3 – Prevalência e fatores associados a Gardnerella vaginalis Natal-RN, 2018. 

 
Colonização por Gardnerella vaginalis 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 
CATEGÓRICAS 

Total n 
(%) 

Presente n 
(%) 

Ausente n 
(%) 

Mantel-
Haenszel  

Diferença de 
prevalência 

Razão de 
Prevalência 

X2, p-valor** 

 
 

      

Faixa etária  
      

Jovem (15 a 44 anos) 251(100) 102(40,6) 149(59,4) 0,644 0,14 1,51* 0,004 

Acima de 44 anos 144(100) 38(26,4) 106(73,6) 
    

 
 

      

Renda  
      

Maior ou igual 954 reais 322(100) 117(36,3) 205(63,7) - 0,05 1,15* 0,436 

Menor que 954 reais 73(100) 23(31,5) 50(68,5) 
    

 
Escolaridade 
Médio e superior completo 

   Até fundamental completo 
  

 
112(100) 
283(100) 

 
 
32(28,6) 
108(38,2) 

 
 
80(71,4) 
175(61,8) 

 
 
0,180 

 
 
0,10 

 
 
0,83* 

 
 
0,072 

Estado civil  
      

Marital 76(100) 38(50,0) 38(50,0) - 0,15 1,45* 0,031 

Divorciada/Separada, 
solteira e viúva 

119(100) 
41(34,5) 78(65,5) 

    

 
 

      

Raça/cor  
      

Branca 90(100) 28(31,1) 62(68,9) 0,807 0,07 0,82* 0,183 

Preta/parda 275(100) 107(38,9) 168(61,1) 
    

 
 

      

Uso de Anticoncepcional  
      

Sim 131(100) 34(26,0) 97(74,0) 0,072 -0,15 0,64* 0,004 

Não 260(100) 105(40,4) 155(59,6) 
    

 
 

      

Sugestivo de HPV  
      

Sim 72(100) 59(81,9) 13(18,1) 0,536 0,56 3,22* <0,001 

Não 323(100) 81(25,1) 242(74,9) 
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Colonização por Gardnerella vaginalis 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 
CATEGÓRICAS 

Total n 
(%) 

Presente n 
(%) 

Ausente n 
(%) 

Mantel-
Haenszel  

Diferença de 
prevalência 

Razão de 
Prevalência 

X2, p-valor** 

 
 

      

 
 

 
      

IST prévia  
      

Sim 101(100) 75(74,3) 26(25,7) 0,342 0,52 3,40* <0,001 

Não 294(100) 65(22,1) 229(77,9) 
    

 
 

      

Ciclo menstrual  
      

14º a 28º dia 238(100) 94(39,5) 144(60,5) 0,055 0,07 1,30* 0,182 

05º a 13º dia 115(100) 37(32,2) 78(67,8) 
    

 
 

      

Parceiro Fixo (Sistema 
Privado de Saúde) 

 

      

Sim 151(100) 53(35,1) 98(64,9) <0,001 -0,24 0,59 0,004 

Não 44(100) 26(59,1) 18(40,9) 
    

 
 

      

Parceiro Fixo (Sistema 
Único de Saúde) 

 

      

Sim 147(100) 17(11,6) 130(88,4) <0,001 -0,72 0,13 <0,001 
Não 53(100) 44(83,0) 9(17,0) 

    

 
 

      

Uso de Preservativo  
      

Sim 46(100) 15(32,6) 31(67,4) - -0,10 0,75* 0,211 

Não 149(100) 64(43,0) 85(57,0) 
    

 
 

      

Parto prematuro                            
      

Sim 25(100) 16(64,0) 9(36,0) - 0,27 1,72* 0,010 

Não 170(100) 63(37,0) 107(63,0) 
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Colonização por Gardnerella vaginalis 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 
CATEGÓRICAS 

Total n 
(%) 

Presente n 
(%) 

Ausente n 
(%) 

Mantel-
Haenszel  

Diferença de 
prevalência 

Razão de 
Prevalência 

X2, p-valor** 

 
 

      

Teste de amina  
      

Positivo 130(100) 124(95,4) 6(4,6) 0,116 0,89 15,3* <0,001 

Negativo 265(100) 16(6,0) 249(94,0) 
    

   
      

Corrimento  
      

Sim 139(100) 131(94,2) 8(5,8) 0,881 0,90 26,8* <0,001 

Não 
  

256(100) 
9(3,5) 247(96,5) 

    

Amina positiva + 
corrimento positivo 
(critério de Amsel) 

 

 

      

 
Sim 
 

126(100) 
 
122(96,8) 
 

 
4(3,2) 
 

 
0,053 

 
0,89 

 
14,0* 

 
<0,001 

   Não 269(100) 18(6,7) 251(93,3)     

 
Legenda:  
*Combinado Mantel-Haenszel. 
**Teste Qui-quadrado 
Teste de Mantel-Haenszel, nível de significância de 5%. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O estudo utilizou o diagnóstico citológico através da análise dos esfregaços 

corados pelo método de Papanicolau, amplamente aceito como método de ras-

treamento para a detecção das lesões pré-cancerosas e do câncer do colo uterino. 

Entretanto, há um crescente interesse em sua utilização como auxiliar no diagnóstico 

de algumas infecções cérvico-vaginais, por ser um exame rápido e de baixo custo 

(BAKA et al., 2013). Além disso, como exame de rotina para a prevenção do câncer 

de colo uterino, um grande número de mulheres é submetido periodicamente a esse 

teste, permitindo assim uma maior cobertura, tanto de pacientes sintomáticas quanto 

assintomáticas (SHA et al., 2005). 

Ressalta-se que, embora o exame de Papanicolau não seja o teste de 

escolha para detecção de infecções cérvico-vaginais, este método apresenta 

especificidade entre 93%-98% para detecção de VB (SHA et al., 2005). Somado a 

isso verificou-se que a presença de pelo menos 20% de Clue cells (células chave) 

em um teste de Papanicolau parece ser um critério preciso e reprodutível para o 

diagnósticode VB (PANTANOWITZ et al., 2010). 

Através da utilização dessa metodologia observou-se uma  alta prevalência de 

G. vaginalis (35,4%) semelhante aos estudos realizados na África Subsaariana 

Jespers et al.,(2014), EUA Hoffmann (2014), Índia Brooks-smith-lowe (2013), no 

Quênia Abudu,(2006) que relataram  prevalências de  (40%), (38%), (31,9%), (29%)   

respectivamente. No Brasil Tanaka et al. (2007) e Oliveira (2014), mostraram 

prevalências 29% e 30%, respectivamente. Entretanto, no estudo realizado por 

Ibrahim et al. (2014) na Nigéria, a prevalência foi apenas de 17,3%, porém em 

mulheres grávidas. 

Diversos trabalhos relatam que prevalência de G.vaginalis é influenciada 

pelas características da população estudada e pela variação no método utilizado 

para o diagnóstico, podendo variar desde 4% na população feminina em geral 

assintomáticas até 40% entre mulheres atendidas em clínicas ginecológicas e espe-

cializadas em doenças sexualmente transmissíveis (NESS et al., 2002). 

O estudo demonstrou que a prevalência de Gardnerella vaginalis foi maior no 

grupo de mulheres entre 15 a 44 anos. Este fato pode ser devido a comportamentos 

sexuais de risco como o não uso de preservativos nas relações sexuais e atividade 
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sexual ativa. Esses achados corroboram com outros estudos que demonstraram 

maior prevalência entre as mulheres de 20 a 24 anos (ADINMA et al., 2001). 

Nwadioha et al. (2010)  registraram maior prevalência de G.vaginalis entre mulheres 

de 16 a 20 anos e 31 a 40 anos. Moi (1990) encontrou diferenças na prevalência da 

VB com relação a idade sendo de 20% em mulheres entre 14-19 anos e 30-35% 

naquelas com idade 30- 34 anos. O achado comum em todos esses estudos é que 

as faixas etárias com maior prevalência de VB estão dentro da idade reprodutiva, 

que é a faixa etária mais ativa sexualmente e por isso com maior risco de IST 

(NWADIOHA et al., 2010). 

De acordo com o estado civil o estudo mostrou que a prevalência de 

Gardnerella vaginalis foi maior nas mulheres maritais, um resultado intrigante 

quando pensamos que essas mulheres afirmaram ter apenas um parceiro fixo. Este 

resultado foi contrário ao encontrado por  Smart et al. (2004), os quais relataram que 

um  fator de risco referenciado por vários autores é o fato da mulher ser solteira, o 

que não foi detectado neste estudo. Uma possível explicação para este resultado 

deve-se as Relações não monogâmica por parte dos parceiros. 

Com relação a etnia das pacientes percebeu-se que as mulheres brancas 

tinham a prevalência de G.vaginalis menor, mostrando um efeito de proteção. Os 

dados deste estudo estão em consonância com os resultados de Zhou et al. (2010), 

que estudou as comunidades bacterianas vaginais de mulheres brancas, negras e 

japonesas. A VB é mais comum entre as mulheres negras, não-hispânicas e 

mexicanas-americanas do que entre as mulheres brancas, não-hispânicos; as 

mulheres africanas apresentam uma prevalência elevada de VB (BUKUSI et al., 

2006; ALLSWORTH et al., 2010). 

A prevalência de Gardnerella vaginalis foi menor nas mulheres que faziam 

uso de anticoncepcional hormonal, indicando um possível efeito protetor. Esta 

evidência de proteção foi relatada também por Jespers et al. (2014), os quais 

retrataram que o uso de contracepção somente com progestogênio está de acordo 

com dois estudos longitudinais que descrevem que a contracepção hormonal é 

protetora contra VB (RIFKIN et al., 2001).  

Ratificando o resultado, Vodstrcil et al. (2013) relata que o uso de 

anticoncepcionais hormonais foi associado com razões de incidência reduzidas de 

VB em uma metanálise de estudos observacionais. Tal questão se deve a um 

mecanismo hipotético dos anticoncepcionais orais contendo estrogênio, aumentarem 
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o conteúdo de glicogênio de células epiteliais vaginais, apoiando o crescimento de 

lactobacilos, aumentando as concentrações de ácido láctico e inibindo o crescimento 

de bactérias associadas a VB (O'HANLON; MOENCH; CONE, 2011).  

O estudo demonstrou que a prevalência de Gardnerella vaginalis foi maior nos 

grupos de mulheres com resultado de exame citológica sugestivo de infecção por 

HPV. Este resultado foi semelhante ao encontrado no estudo de Lu et al. (2015), os 

quais descreveram que mais da metade (52,94%) das mulheres diagnosticadas com 

câncer do colo do útero apresentam outras infecções vaginais, excluindo a infecção 

pelo HPV. A taxa de incidência de VB positiva foi de 35,3% e 32,5% em mulheres 

com câncer de colo do útero e neoplasia intra-epitelial cervical respectivamente, o 

que é significativamente maior do que a taxa total de infecção por VB (9,25%). Lu et 

al. (2015) sugere que a VB promove a progressão de NIC I para câncer do colo do 

útero do ponto de vista epidemiológico. 

Os dados deste estudo mostraram que a infecção por G.vaginalis tende a 

ocorrer em mulheres com diagnóstico sugestivo de HPV. É possível que a VB seja 

um cofator envolvido na aquisição ou reativação da infecção pelo HPV, afetando o 

equilíbrio imunológico no tecido cervical como resultado de mudanças na produção 

de fatores como as citocinas interleucina-1β e a interleucina-10 (LU et al., 2015).  

No que diz respeito as outras IST, os dados dessa pesquisa apresentam 

evidências de que há um aumento da prevalência de G.vaginalis em mulheres que 

possuem IST prévia. Outros estudos descrevem que a VB aumenta o risco de 

transmissão do HIV através do aumento da expressão viral genital (AL-HARTHI et 

al., 2001).  Além disso, a VB expõe as mulheres a um maior risco de adquirir outras 

IST, como gonorreia e clamídia (WIESENFELD  et al., 2003). Estudos mostraram o 

aumento do risco de reativação viral de HSV-2 na presença de vaginose (CHERPES 

et al., 2005; JESPERS et al., 2014). 

A presença parceiro sexual fixo influenciou na prevalência da VB. Em 

mulheres atendidas no sistema privado que tinham parceiro fixo encontramos uma 

prevalência de VB 41% menor em comparação àquelas que não tinham parceiro 

fixo. Para as pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com parceiro 

fixo, foi identificado uma prevalência de VB 87% menor em comparação àquelas que 

não tinham parceiro fixo, indicando um possível efeito protetivo. Importante ressaltar 

que a diferença de prevalência de VB nas mulheres atendidas pelo SUS e em clínica 

particular não pode ser analisada de maneira singular e sim multifatorial, sendo 
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necessário observar outras associações como etnia, uso de preservativo, uso de 

anticoncepcional, idade e educação. É possível que as mulheres com atendimento 

pelo SUS possam participar mais de programas de prevenção de doenças através 

da atenção primária, justificando assim a menor prevalência de VB comparado as 

mulheres atendidas pelo sistema privado. 

É provável que a diversidade bacteriana presente na microbiota vaginal esteja 

relacionada a um maior número de parceiros sexuais (WESSELS et al., 2017). 

Segundo Fethers, et al. (2008) a exposição da mulher ao maior número de parceiros 

sexuais masculinos ou uma mudança recente de parceiro masculino aumenta o risco 

de desenvolver VB 1,6 vezes (FERHERS et al., 2008; SRINIVASAN et al., 2010; 

PÉPIN et al., 2011; JESPERS et al., 2014). 

No tocante ao uso de preservativos, as mulheres que fizeram uso nos últimos 

60 dias tinham a prevalência de Gardnerella vaginalis menor, mostrando um efeito 

de segurança, embora esta avaliação não tenha apresentado associação 

significativa. Dessa forma, percebe-se claramente que a exposição sexual aumenta 

o risco de vaginose bacteriana, apesar de se reconhecer outras vias de transmissão, 

além da sexual. Esse estudo limitou-se às relações homem com mulher, portanto as 

relações homoafetivas não foram avaliadas (EVANS et al., 2007). 

Uma meta-análise, abrangendo 28 estudos realizados em vários países, 

estimou um efeito protetor de 20% do uso de preservativo na VB e um aumento de 

60% no risco de VB para mulheres com novos ou múltiplos parceiros sexuais 

masculinos (FETHERS  et al., 2008). 

Ressalta-se que além de outros fatores, o comportamento sexual afeta a 

microbiota vaginal; mulheres com mais parceiros sexuais, relações vaginais 

frequentes e uso inconsistente de preservativos tinham maior probabilidade de 

apresentar variações diárias na microbiota vaginal do que nos controles (PYBUS; 

ONDERDONK; 1999; PÉPIN et al., 2011). 

No tocante a saúde pública, saúde da mulher e do feto, foi mostrado, 

portanto, que as mulheres que tiveram parto prematuro tinham uma prevalência de 

G.vaginalis maior em comparação àquelas que não tiveram parto prematuro, 

indicando uma possível associação relevante. Para Swadpanich et al. (2008), a VB 

aumenta o risco de parto prematuro em até 45%, e está associada a uma duplicação 

do risco de doença inflamatória pélvica. 

 Outras complicações obstétricas incluem ruptura prematura de membranas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17611235
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fetais, aborto espontâneo tardio e endometrite pós-parto, enquanto doença 

inflamatória pélvica, infecção do manguito pós-histerectomia e sepse pós-aborto são 

algumas das complicações ginecológicas e recém-nascidos de baixo peso 

(EDMONDS, 2007; DEMBA et al., 2008; PANTANOWITZ; MICHELOW; WALID, 

2011). 
Segundo Sierra et al. (2018) a colonização vaginal por Gardnerella vaginalis 

leva à inflamação, remodelação cervical e biomecânica cervical alterada. Além disso, 

é possível que o tempo de exposição da G. vaginalis no espaço Cervico Vaginal 

poderia ter efeitos significativos sobre o colo do útero. Entretanto, estudo realizado 

por Ma, Forney e Ravel (2012) demonstrou que mulheres com baixo risco de 

complicações na gravidez foi incapaz de mostrar qualquer efeito da presença de 

vaginose bacteriana e seu tratamento na taxa de nascimento prematuro, ruptura 

prematura de membranas ou corioamnionite. 

Foi analisado neste estudo, a presença de corrimento e de aminas típicas na 

secreção vaginal das pacientes, ambos critérios atribuídos ao diagnóstico clínico e 

de fundamental importância como indicadores de VB, estabelecidos por Amsel. 

Verificou-se que as mulheres que apresentaram o teste de amina positivo tiveram 

uma prevalência 16 vezes maior de Gardnerella vaginalis quando comparada as 

mulheres com ausência de corrimento; esta evidência foi significativa. De acordo 

com Donders et al (2003) o mau cheiro é notado em 20% das mulheres com vaginite 

aeróbica porém, diferente do cheiro típico de peixe que está presente em 80% das 

mulheres com VB. O odor da vaginite, ao contrário do cheiro típico da vaginose 

bacteriana, não é induzido ou aumentado quando se adiciona KOH a 10%.  

Com relação ao corrimento vaginal a prevalência de G.vaginalis foi 26 vezes 

maior nas mulheres com a bactéria, número bem elevado e talvez o mais 

significativo do estudo juntamente com o teste de amina, mostrando clara 

associação entre a presença da espécie bacteriana Gardnerella vaginalis e o 

corrimento vaginal com odor fétido, principalmente na presença de 10% de KOH. 

Estes dados estão em consonância com o estudo de Noyes et al (2018) e Bro 

(1990) que compararam a microbiota vaginal em mulheres com e sem corrimento 

vaginal mostrando que a VB estava presente em 36% das mulheres com descarga 

vaginal em comparação com 8% das que não apresentam corrimento. 

A vaginose bacteriana é a causa mais citada de corrimento vaginal e mau 

cheiro e é a síndrome vaginal mais comum de mulheres em idade reprodutiva. 
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Isso resulta em milhões de consultas por ano nos Estados Unidos e está 

associado com o aumento do risco de contrair doenças sexualmente 

transmissíveis (SOBEL, 1993; HILLIER et al., 1995). 

Considerando os critérios de Amsel (teste de amina e corrimentos) citados 

anteriormente juntamente com a presença da espécie bacteriana Gardnerella 

vaginalis constata-se um percentual de 96,8%, sendo plausível associar a presença 

da bactéria Gardnerella vaginalis  com a vaginose bacteriana, conforme relatada 

pelo Sistema Bethesda  em 2015; o desvio na microbiota sugestivo de vaginose 

bacteriana (NAYAR; WILBUR, 2015). Concordando com os dados deste estudo, 

Swidsinski et al., 2010, observou 20 mulheres com vaginose bacteriana sintomática 

e 10 de seus parceiros nos seus estudos. Contudo foi demonstrado que as 20 

mulheres com vaginose bacteriana sintomática apresentaram consistentemente 

G.vaginalis, assim como os 10 parceiros investigados. Este mesmo estudo sugere 

ainda que de todas as bactérias associadas à vaginose bacteriana, a 

espécie Gardnerella. vaginalis pode ser a colonizadora inicial do epitélio vaginal 

devido à sua aderência e capacidade de formação de biofilme (VERSTRAELEN et 

al., 2013). Somado a isso, uma alta concentração de G. vaginalis pode estar 

associada com a presença de vaginose bacteriana, devido ao desequilíbrio da 

microbiota vaginal (OLIVEIRA, 2014). 

 Outras variáveis devem ser avaliadas em estudos futuros para se analisar 

associações, inclusive utilizando análise multivariada.  
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7. CONCLUSÕES 

 

- Detectou-se neste estudo uma alta prevalência de Gardnerella vaginalis 

colonizando trato genital das participantes; 

- Foi evidenciada uma associação estatisticamente significativa entre a presença da 

espécie bacteriana Gardnerella vaginalis  e os fatores faixa etária, estado civil, uso 

de anticoncepcional , resultado citológico sugestivo de HPV,  IST prévia, parceiro 

fixo independente do acesso ao sistema de saúde, parto prematuro, além dos 

critérios de Amsel; 

- O acesso segundo tipo de serviço de saúde não foi um fator confundidor, exceto 

para a variável parceiro fixo. 

- A análise com base nos  critérios de Amsel revelou uma associação entre a 

Gardnerella vaginalis e a vaginose bacteriana. 

- Utilizando a citologia vaginal como método de rastreio e diagnóstico sugestivo de 

Gardnerella vaginalis e também HPV, podemos chamar atenção para a saúde da 

mulher no que se refere as infecções sexualmente transmissíveis, afim de evitá-las 

para possíveis complicações obstétricas.  
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9. ANEXOS E APÊNDICES. 

APÊNDICE  A - QUESTIONÁRIO USADO COMO FORMULÁRIO CLÍNICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE 

BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA LABORATÓRIO DE 

BACTERIOLOGIA MÉDICA – LaBMed 

 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À Gardnerella vaginalis  

EM MULHERES ATENDIDAS EM CLÍNICA GINECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN  

 

 

Data :____/____/_____ 

Nome (INICIAIS):___________________________________________ 

1) Paciente teve parto prematuro? Sim (    ) não (   ) 

2) Estado Civil : Solteira(   ) Casada (   ) Divorciada (   )  Viúva (   ) 

3) Escolaridade: (  )Ensino fundamental completo (  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino médio completo (  ) 

Ensino médio incompleto (  ) Graduação (  ) Pós-Graduação    

4) Etnia: Branca (  )  Negra (   )  Parda(  )   Mulata (  )  Indígena (  ) 

5) Qual a média de sua Renda mensal: 

6) Possui parceiro fixo (  )S (  )N.   

7) Utiliza preservativo? (  )S (  )N 

8) Já Teve alguma IST nos últimos 60 dias?  HPV(   ) Gonorreia (   )  Herpes (    )  HIV (    ) 

9) Faz uso de anticoncepcional? (  )S (  )N 

10) Data da última menstruação__________________ 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

ANEXO C 

 

 

 

ANEXO D 
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