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RESUMO 

A vaginite e uma inflamação dos tecidos da vagina que pode estar relacionada a 
alguma doença infecciosa a uma irritação ou reação alérgica. O tema foi escolhido 
devido à alta incidência na comunidade, afetando fundamentalmente á população 
jovem, e sexualmente ativa. Observou-se o desconhecimento da população da via 
de transmissão, formas de prevenção e riscos para a saúde desta doença. Portanto, 
objetivou-se desenvolver ações educativas, ampliando o grau de informação sobre a 
doença, incentivar o uso do preservativo e outras medidas de prevenção, como 
também promover a melhoria da saúde sexual e reprodutiva além de estimular a 
realização de exames de diagnostico precoce. Portanto, a partir desse Plano de 
Intervenção pretende-se desenvolver ações educativas sob a forma de palestras e 
dinâmicas, nas mulheres em idade fértil, que aceitaram participar no projeto. Será 
aplicado um questionário antes de começo e no encerramento das atividades para 
avaliar os resultados obtidos com a implementação do Plano de intervenção. Minha 
equipe pretende mudar a realidade das mulheres quanto a saúde sexual e 
reprodutiva e incentivar à procura pelo atendimento medico no surgimento de 
qualquer sintoma, evitar a automedicação e estimular á realização de exame 
bacteriológico periodicamente.  

 

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Educação em Saúde. Doença Sexualmente  

                          Transmissível. 
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RESUMEN 

 

La vaginitis es una inflamación de los tejidos de la vagina que puede estar 
relacionada con una enfermedad infecciosa, una irritación o una reacción alérgica. El 
tema fue escogido, debido a la alta incidencia en la comunidad, afectando 
fundamentalmente a la población joven y sexualmente activa. Observándose un 
desconocimiento de la población de las vías de transmisión, formas de prevención y 
riesgos para la salud de esta enfermedad. Por tanto se decidió desarrollar acciones 
educativas, ampliando el nivel de conocimiento sobre la afección, incentivar el uso 
de preservativo y otras medidas de prevención, como también promover la mejoría 
de la salud sexual y reproductiva, además de estimular la realización de exámenes 
de diagnóstico precoz. Por tanto a partir de este Plano de intervención se pretendió 
desarrollar acciones educativas en forma de charlas y dinámicas en las mujeres en 
edad fértil que aceptaron participar en el proyecto. Será aplicada una encuesta antes 
del comienzo y al final de las actividades para evaluar los resultados obtenidos con 
la implementación del Plano de intervención. Mi equipo pretende cambiar la realidad 
de las mujeres en relación a salud sexual y reproductiva e incentivar la búsqueda de 
atendimiento médico ante el surgimiento de cualquier síntoma, evitar la 
automedicación y estimular la realización de examen bacteriológico periódicamente. 

 

Palabras-clave: Salud de la mujer, Educación en salud, Enfermedad Sexualmente  

                         Transmisible. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Vaginite e uma inflamação dos tecidos da vagina que pode estar 

relacionada a alguma doença infecciosa a uma irritação ou reação alérgica.  

 

Sintomas vaginais são muito comuns na população geral e são uma das 

razões mais frequentes das consultas ginecológicas. Ao longo da vida, quase 

75% das mulheres apresentarão pelo menos um episódio de infecção do trato 

genital inferior e 40% a 50% duas ou mais ocorrências. Mesmo tomado por base 

números subestimados de vaginite, os custos com cuidados a essas pacientes 

chegam a 80 milhões de dólares por ano no Brasil. A vaginite pode ter 

consequências importantes em termos de desconforto e dor, absenteísmo na 

escola ou trabalho, reflexos sociais e emocionais negativos e ainda problemas 

sexuais e reprodutivos. Está associada a doenças sexualmente transmissíveis e 

a outras infecções do trato genital, incluindo o vírus da imunodeficiência humana 

bem como prognósticos reprodutivos adversos em mulheres grávidas ou com 

desejo de engravidar (GOLDENBERG, et al, 2006).  

 

A vagina e o colo uterino são complexos, pois contém um grande número 

de espécies bacterianas aeróbicas e anaeróbicas. O corrimento vaginal, também 

chamado de vaginite, é uma inflamação da mucosa vaginal geralmente 

associada com irritação e infecção da vulva chamada de vulvovaginite. A vaginite 

pode ser assintomática, mas geralmente apresenta coceira e irritação na vagina.  

(GUYTON, A. C. & HALL, J. E. 2006).    

Nessas situações, os tecidos inflamam-se e produz-se uma secreção 

vaginal. As causas compreendem infecções, substâncias ou objectos irritantes, 

tumores ou outro tecido anormal, radioterapia, fármacos e alterações hormonais. 

A higiene pessoal insuficiente pode favorecer o crescimento de bactérias e de 

fungos, bem como causar irritação. Além disso, as fezes podem passar do 

intestino para a vagina por um trajeto anormal (fístula) e provocar uma vaginite. 

Durante o tempo em que a mulher é fértil, as alterações hormonais provocam 

uma secreção anormal aquosa, mucosa ou branca-leitosa, que varia em 

quantidade e características conforme as diferentes fases do ciclo menstrual. 
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Depois da menopausa, o revestimento interno da vagina e dos tecidos da vulva 

perdem espessura e o fluxo normal diminui devido à falta de estrogénios. Em 

consequência, a vagina e a vulva infectam-se e lesionam-se com maior 

facilidade. E importante salientar que a doença pode ocorrer em mulheres de 

todas as idades (GUYTON, A. C. & HALL, J. E. 2006). 

Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) pode ser uma causa de 

corrimento vaginal. Clamídia e gonorreia teste devem ser feitos sempre que um 

indivíduo sexualmente ativo reclama do corrimento vaginal, mesmo quando o 

colo do útero aparece normal. 

Muitas vezes é complexo conduzir casos de vulvovaginites e vaginoses 

rebeldes, assim como preveni-las, pelo conhecimento incompleto da patogênese 

de várias condições associadas às mesmas. Da mesma forma é comum as 

pacientes chegarem com lista de medicamentos já utilizados em sequência, além 

de automedicações, o que dificulta ainda mais o sucesso diagnóstico e 

terapêutico.    

A presença de mais de um patógeno mascara sinais e sintomas, por isso 

seria necessário o diagnóstico microbiológico, porém nem sempre disponível. 

Vale ressaltar que frequentemente as pacientes queixam se de “infecções 

vaginais” pelo fato de perceber as descargas vaginais fisiológicas como 

anormais.  

Geralmente variam com o ciclo menstrual e com as etapas do ciclo de 

vida feminino. Apesar de excluirmos a possibilidade de infecções com exames de 

microbiologia, devemos esclarecer detalhadamente o caráter fisiológico do 

corrimento vaginal como queixa. 
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2.  PROBLEMA 

Observou-se uma alta incidência na demanda da Unidade Básica de 

Saúde de mulheres procurando atendimento medico por apresentar sintomas de 

Vaginite, afetando fundamentalmente á população jovem, e sexualmente ativa. E o 

desconhecimento da população da via de transmissão, formas de prevenção e 

riscos para a saúde desta doença. Começamos fazer pesquisa ativa de todas as 

mulheres em idade fértil e observou-se um grande número delas com sintomas de 

vaginite e como as mulheres não tiniam ideia que estavam doentes e os riscos para 

a saúde que elas podiam ter. 
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3.  JUSTIFICATIVA 
 

Levando-se em conta a alta magnitude de mulheres procurando consulta 

por apresentar sintomas de Vaginite, sua transcendência, não somente pelas 

consequências para a população, mas também pela sua interação com o HIV, ou 

outras DST, infertilidade feminina, e riscos na gravidez, o plano de Intervenção 

pretende diminuir a incidência desta doença com a aplicação da tecnologia 

apropriada para seu controle e com o desenvolvimento de técnicas adequadas, 

controle sanitário e atividades específicas de educação sexual para a prevenção 

dessa doença. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

1. Desenvolver ações educativas para melhorar o conhecimento da população 

feminina sobre a prevenção da vaginite. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Ampliar o grau de informação da população sobre vaginite. 

2. Incentivar o uso do preservativo e outras medidas para a prevenção da 

vaginite.  

3. Promover a melhoria da Saúde Sexual e reprodutiva nas mulheres em idade 

fértil e sexualmente ativas. 

4. Estimular a realização de exames de diagnostico precoce em a população de 

risco. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Todas as mulheres em idade reprodutiva podem ter um corrimento 

vaginal normal, chamado corrimento vaginal fisiológico. Este corrimento é formado 

pela combinação de células mortas da vagina, bactérias naturais da flora vaginal e 

secreção de muco; costuma ter entre 1 e 4 ml de volume diário e sua função é 

umedecer, lubrificar e manter a vagina limpa, dificultando o surgimento de 

infecções.( GUYTON, A. C. & HALL, J. E. 2006). 

O corrimento vaginal fisiológico é estimulado pelo estrogênio e, portanto, 

pode ter seu volume aumentado em períodos onde há maior estimulação hormonal, 

como na gravidez, uso de anticoncepcionais à base de estrogênios, no meio do ciclo 

menstrual, perto da ovulação ou dias antes da menstruação. (GUYTON, A. C. & 

HALL, J. E. 2006). 

O corrimento vaginal normal costuma ser branco, leitoso ou transparente, 

espesso e com odor fraco. Uma das dicas mais importantes para identificar um 

corrimento fisiológico é a ausência de sinais ou sintomas de irritação, como dor, 

ardência, vermelhidão ou comichão na vagina e/ou vulva. Todavia, é importante 

salientar que uma discreta irritação na vulva pode ocorrer em algumas mulheres com 

corrimento fisiológico.  (GUYTON, A. C. & HALL, J. E. 2006).    

Sintomas vaginais estão entre as causas mais comuns de consulta 

medica. Em aproximadamente 30% das mulheres com sintomas vaginais não se 

consegue detectar qualquer patógeno. Uma possível explicação para esse fato é a 

interpretação de processos fisiológicos como evidência da doença. Levanta-se, 

então, a questão sobre como as pacientes e os médicos decidem o que é normal e o 

que é doença (ANDERSON, 2004). 

 

A leucorreia ou corrimento vaginal não fisiológico é aquele relacionado a 

alguma doença ginecológica e pode ter várias causas. Pode ser causada por 

bactéria, por fungos em qualidades elevadas ou por parasita contraído durante 

relação sexual. Algumas mulheres podem também desenvolver vaginite devido á 

menopausa e á diminuição dos níveis de estrogênio. Os sintomas da vaginite podem 
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incluir dor vaginal, coceira e mau cheiro.  Podem ocorrer também alterações nos 

fluidos vaginais, que podem ser de diversos tipos, dependendo da causa da 

inflamação. Na maioria das vezes o corrimento é provocado por alterações do 

equilíbrio da flora vaginal. Algumas bactérias são próprias da vagina e fazem a 

defesa contra infecções. E a chamada Vaginose bacteriana (VB). 

 

A vaginose bacteriana (VB) é, em todo o mundo, umas das causas mais 

comuns de infecção vaginal em mulheres sexualmente ativas (MORRIS M, 2001) 

(CARLOS CERRI, 2009) (SIMÕES J et al.,2006) e em idade reprodutiva, sugerindo a 

possibilidade dos hormônios sexuais estarem envolvidos na sua patogênese. 

(HOLMES KK et al.,1999). 

 

 

 

Sua prevalência é subestimada, pois 50% delas são assintomáticas.  

Dados americanos mostram prevalência de 27,4% na população geral. A vaginose 

bacteriana está associada à história de múltiplos parceiros sexuais, novo parceiro 

sexual, ducha vaginal e diminuição de lactobacilos vaginais. Não há relação 

consistente entre fatores de risco como tabagismo e baixa condição 

socioeconômica. Mulheres com vaginose bacteriana apresentam risco mais alto de 

infecção do trato urinário. Apesar de vários estudos mostrarem que a ducha vaginal 

está relacionada à vaginose bacteriana, ainda não se sabe se ela é causa ou se a 

mulher a realiza para tentar melhorar os sintomas (AMERICAN COLLEGE OF 

OBSTETRIANS AND GYNECOLOGISTS, 2006).  

 

No Brasil, junto com a Trichomoníase e a Candidíase, correspondem a 

24,30% dos casos de infecções vaginais, sendo a VB presente em 14,37 - 16,00%, a 

Trichomoníase em 4,20 - 4,61% e a Candidíase em 3,69 - 3,05%. (SILVA MA e 

LONGATTO, 2000).  

Vaginose bacteriana é o termo que designa as leucorréias 

polimicrobianas atuantes em sinergismo com anaeróbios como a Gardnerella 

vaginalis. A relação entre Gamerella vaginalis e doença não é um simples fenômeno 

de causa e efeito. O microorganismo é comum à flora vaginal, mas apenas um 
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pequeno número das pacientes que o abrigam tem queixas de leucorréia ou outros 

sintomas. Estudos demonstram que a quantidade necessária de bactérias para 

determinar doença é da ordem de 108 unidades formadoras de colônias por grama 

de conteúdo vaginal Considera-se que a diminuição da flora de lactobacilos vaginais 

com a proliferação das bactérias anaeróbicas representa um estado de desequilíbrio 

no ecossistema microbiano vaginal e não um verdadeiro estado de infecção nos 

tecidos. (GIRALDO PC, et al.,2007)  

 

Estas são algumas condições que predispõem a este desequilíbrio:  

 

 Hábitos de higiene desfavoráveis. 

 Relações sexuais sem uso de preservativo. 

 Alérgenos (perfumes, geleias contraceptivas, tecidos, sabão, duchas vaginais, 

banho de espuma, etc). 

 Agentes infecciosos, como vaginose bacteriana, candidíase, tricomoníase, 

clamídia, gonorreia e HPV. 

 Problemas dermatológicos, como dermatite atópica, psoríase, etc. 

 Alteração do PH vaginal: o ph ácido da vagina normal fica entre 3,5 e 4,5. 

Esses níveis constituem uma barreira de defesa contra germes. 

 Condições que alteram o PH e ou a flora bacteriana, como diabetes, queda 

imunológica por estresse ou doença, uso de antibioticoterapia, duchas 

vaginais, gestação, ciclo menstrual etc. 

 Causas inespecíficas, como ausência de bacilos de Doderlein, bactéria que 

faz uma barreira de defesa do aparelho genital. 

 Atrofia vaginal, que é o afinamento e ressecamento das paredes vaginais 

durante menopausa. 

 Infecção pélvica após cirugía. 

 

Fatores de risco:  

 

 Uso de antibióticos prolongado 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/candidiase
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tricomoniase
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/clamidia
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/gonorreia
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/hpv
http://www.minhavida.com.br/temas/antibi%C3%B3ticos
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 Sexo sem proteção 

 Uso de pílulas anticoncepcionais 

 Diabetes não controlada 

 Menopausa 

 Sistema imunológico comprometido. (Pinheiro P, 2014) 

O quadro clínico que acompanha a queixa de leucorréia fluída, 

esbranquiçada, amarelada ou acinzentada de pequena a moderada quantidade, é o 

odor desagradável exacerbado após relação sexual e menstruarão. Isto ocorre 

porque tanto o sêmen quanto o sangue menstrual são alcalinas e assim 

transformam o PH vaginal (que normalmente varia entre 3,8 a 4,2). A adição de 

Hidróxido de Potássio desprende das aminas voláteis (putrescina, cadaverina, 

trimetilamina) com odor de peixe podre, produzidas pelos anaeróbios co-infectantes  

o chamado Sniff test. (CRF- MG, 2009).  

Apesar de não ser definida como uma DST – Doença Sexualmente 

Transmissível, a vaginose bacteriana pode ser transmitida via relação sexual. Por 

isso, é importante o uso da camisinha, seja masculina ou feminina, em todas as 

relações. Também é preciso que o parceiro realize uma consulta com o urologista 

para verificar se realmente não apresenta nenhum sintoma da doença, prevenindo 

assim uma reinfecção da mulher. (DST AIDS, 2013) 

A candididíse é a segunda causa mais frequente de vulvovaginite na 

menacme, sendo ainda mais prevalente durante a gravidez. A espécie mais comum 

de Cândida é a albicans, responsável por 85% dos casos de candidíase 

vulvovaginal. Os principais fatores relacionados à ocorrência de candidíase vaginal 

são: idade superior a 45 anos, diabetes tipo 1, uso de antibióticos e passado de 

candidíase vaginal. (Patel DA, Gillespie B, Sobel JD, 2004). 

Em 90% das mulheres a candidíase vulvovaginal é causada por um 

sobrecrescimento de Cândida albicans. As restantes surgem devido a outras 

espécies de Candida sp.(C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis). Cerca de 75% das 

mulheres terão pelo menos um episódio na sua vida e 40-45% terão dois ou mais. 

10 a 20% são portadoras assintomáticas, sendo que na gravidez pode atingir os 

40%. (AGUIAR P, 2002).  

http://www.minhavida.com.br/temas/anticoncepcionais
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A candidíase apresenta o prurido como principal sintoma, e o 

comemorativo de uma leucoréia branca, espessa, em flocos. Frequentemente 

observa-se irritação vaginal, vulvar, com hiperemia, fissuras e edema labiais e de 

introito. Ao exame microscópico a fresco, observam-se os filamentos dos esporos. 

Para a cultura se utiliza o meio de Sauboraud. No entanto, normalmente o quadro 

clínico é suficiente para o diagnóstico. (AGUIAR P, 2002). 

Uma infecção provocada por Cândida (um fungo) provoca uma comichão 

entre moderada e intensa e ardor na vulva e na vagina. A pele torna-se avermelhada 

e é áspera ao tacto. Da vagina sai uma secreção espessa, semelhante ao queijo, 

que tem tendência para aderir às suas paredes. Os sintomas pioram durante a 

semana anterior ao ciclo menstrual. Esta infecção tem tendência a reaparecer nas 

mulheres que sofrem de diabetes mal controlada e nas que estão a tomar 

antibióticos. A prevalência de Candidíase vaginal relatada na literatura varia de 25 a 

37%. A incidência não se conhece muito bem realmente, por ser uma enfermidade 

não notificada e que se vê mascarada por erros de diagnóstico e estudos pouco 

representativos da população geral. Afeta entre 70 a 75% das mulheres em idade 

fértil e estima-se que 40 a 50% destas apresentam recorrência. Cinco a 8% dessas 

mulheres desenvolvem um quadro mais grave, a CVV recorrente (quatro ou mais 

episódios ao ano). Estima-se que, na média, 20% (10 a 80%) das mulheres 

assintomáticas estão localizadas por cândida. Nos EUA, o diagnóstico e o 

tratamento da CVV geram um gasto de 1 bilhão de US$ por ano (ROSA, RUMEL 

BURIGO 2004) ( TAPIA P C, 2008).  

 

A tricomoníase é outra da vaginite mais frequentes e é causada pelo 

protozoário flagelado Trichomonas vaginalis. Nos adultos, é exclusivamente 

transmitido por via sexual. Alguns homens infectados com T. vaginalis são 

assintomáticos, contudo, outros apresentam uretrite não gonocócica. Devido à 

especificidade do protozoário flagelado, a infecção afecta não só a vagina, mas 

também a uretra e as glândulas periuretrais e perivaginais. Na mulher, a infecção 

uretral está presente em 90% dos episódios, embora a infecção isolada do trato 

urinário ocorra em < 5% dos casos.  A transmissão ocorre por meio da relação 

sexual entre os seres humanos, em que após o coito o Trichomonas pode sobreviver 
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no prepúcio peniano por mais de uma semana. Nesse processo, o homem se torna 

um grande disseminador, visto que, na maioria dos casos ele não apresenta 

sintomas dessa infecção. A vaginite, que tem como característica principal um 

corrimento amarelo-esverdeado, bolhoso, de odor fétido é muito comum, sendo mais 

perceptível após o período menstrual. Além disso, vem acompanhado de prurido ou 

irritação vulvovaginal de grau variável e dores no baixe ventre. O incomôdo ao urinar 

e ao manter relação sexual, na mulher é característico de um desconforto nos 

órgãos genitais.  

 

O Tricomonas vaginalis é um protozoário transmitido frequentemente pelo 

contato sexual, podendo ser encontrado na uretra, bexiga, ureteres, canal cervical, 

cavidade uterina e glândulas vulvares. O parasita desenvolve-se melhor em 

condições de anaerobiose e com pH maior que 5. O quadro clínico varia de ausência 

de sintomas a leucorréia pós-menstrual esverdeada ou acinzentada, com 

dispareunia, dor hipogástrica. Ao exame observa-se secreção vaginal fluída, 

bolhosa, intensa hiperemia de vagina e cérvix uterina, visualização do parasita à 

microscopia a fresco (pela sua mobilidade). A secreção pode ser abundante e de pH 

alcalina (acima de 5). Também é o Tricomonas vaginalis um agente facilitador da 

infecção ascendente da Neisseria gonorréia, causadora da Doença Inflamatória.  

(AGUIAR P, 2002) 

 

 

                  A avaliação de mulheres com queixas vulvovaginais deve incluir um 

exame pélvico e uma avaliação laboratorial direcionada. Embora estas infecções 

tendam a apresentar características clínicas diferentes, um estudo envolvendo 

pacientes que passaram por avaliação clínica e foram seletivamente tratadas após 

uma avaliação feita por telefone encontrou uma concordância precária entre o 

diagnóstico estabelecido por enfermeiros e outros profissionais e os diagnósticos 

obtidos após a realização de exames e testes. Além disso, um estudo sobre as 

terapias com agentes antifúngicos sem prescrição médica constatou que 45% dos 

produtos no levantamento não obtiveram confirmação da eficácia no tratamento da 

vaginite infecciosa. Além disso, é possível que as próprias pacientes também errem 

ao se autodiagnosticar. Estes achados enfatizam a necessidade de se realizar uma 
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avaliação completa das mulheres que se queixam de desconforto ou secreção 

vaginal. (Pinheiro P, 2014). 

Prevenção da vaginite 

 Banhar-se diariamente com sabonete suave e água quente. 

 Usar roupas íntimas de algodão, principalmente nos exercícios físicos. 

 Trocar a roupa íntima todos os dias. 

 Evitar o uso de meia-calça por muito tempo, especialmente em dias quentes e 

úmidos. 

 Use papel higiênico branco sem perfume ou outro tipo de tinta que possa 

causar irritação. 

 Evite o uso de produtos de higiene íntima (desodorantes, talcos, etc) e 

produtos para banho em banheira. 

 Evitar ducha íntima mais de uma vez ao mês. 

 Sempre que puder, tome um banho e com a area genital seca, deite na cama 

sem roupa, e deixar a área genital respirar. 

 Dê preferência aos absorventes sem perfume (normais ou internos) 

 Praticar o sexo seguro para ajudar a prevenir as formas de vaginite 

decorrentes de doenças sexualmente transmissíveis. 

O vestuário é peça importante do combate à vaginose recorrente. Prefira 

sempre calcinhas de algodão, pois esse tipo de tecido deixa a pele respirar melhor 

e, com isso, não há o aumento da temperatura da vagina, uma das causas do 

desequilibro da flora vaginal. Nos dias mais quentes opte por saias e vestidos mais 

soltos, que além de deixá-la mais fresca são melhores para sua saúde ginecológica. 

E claro, nunca deixe de usar camisinha em todas as relações para evitar uma 

possível recontaminação. (SIMÕES J A, 2004). 
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6. METODOLOGIA 

 

O estudo em questão é de intervenção, que ocorrerá na Unidade de 

Estratégia de Saúde da Família, da comunidade Vila Isabel, localizado no Município 

de Parambu – CE, com uma população de 2265 pacientes e 635 famílias, Irão 

participar da intervenção todos os profissionais de saúde que atuam no posto, como 

médico (01), enfermeira (01), auxiliar de enfermagem (01), Agente comunitários de 

saúde (07). A mostra são as pacientes do sexo feminino, na faixa etária de 13 a 59 

anos, que aceitaram participar no projeto, que somam cento e trinta e três (133) por 

serem estas as que mais procuram atendimento por apresentar sintomas de 

vaginite.  

 

Para intervir na realidade vivenciada pela equipe referente as pacientes 

que diariamente procuram atendimento com queixas de corrimento e, ou exame 

positivo com diagnostico de vaginite, faz-se necessário criar espaços onde os 

membros da equipe e pacientes possam se expressar abertamente, por essa razão, 

a premissa básica desse projeto será a formação de cinco grupos, que possibilitará 

uma melhoria nos serviços e nas informações prestadas pela equipe.  

 

Para dar visibilidade a esta intervenção, a apresentação do mesmo dar-

se-á na Unidade Básica de Saúde: Vila Isabel. Nesse momento os pacientes serão 

orientados sobre a proposta do Projeto e como este será desenvolvido, a fim de 

serem sensibilizados para a importância do mesmo e motivados a participar. Ao 

final, será promovido um momento de discussão para o levantamento de possíveis 

dúvidas dos pacientes.  

 

Na ocasião, será feito o convite às mulheres compreendidas na faixa 

etária de 13 a 59 anos e os parceiros delas, para a primeira reunião do projeto, cuja 

divulgação também se dará através abordagens individuais que será realizada pelos 

agentes comunitários de saúde (ACS) nos domicílios dos pacientes. Os familiares 

deverão contribuir nesta fase, acompanhando-as e incentivando-as a participar das 

atividades do projeto.  
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Em seguida terão inicio os encontros da equipe com as pacientes que 

acontecerão em local previamente estabelecido (dentro ou fora do posto), sob a 

forma de palestras e dinâmicas. Cada temática definida será abordada uma vez por 

mês. Inicialmente, as atividades a serem desenvolvidas enfocarão as seguintes 

temáticas: anatomia e fisiologia elementar da vagina, o que é a vaginite, tipos de 

vaginite, vias de transmissão, diagnóstico, complicações e riscos para a saúde, 

medidas de prevenção, e dentre outros.  

 

Para analisar os resultados foi elaborado questionário contendo perguntas 

para comprovar se as pacientes ampliaram o grau de conhecimento, referentes à 

vaginite (Apêndice B), que será aplicado antes do começo e no encerramento das 

atividades do projeto, para avaliar a execução e se os objetivos da intervenção 

foram alcançados. 

 

 

 

 

Ao final das atividades, os profissionais ministrantes que trabalham no 

posto de saúde esclarecerão sobre os assuntos ministrados durante as 

intervenções, para que os pacientes sanem suas duvidas e inquietações a respeito 

da vaginite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

7. CRONOGRAMA 
 

 

CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Revisão da 
Literatura. 

x x x         

Elaboração do 
plano de 
intervenção. 

   x x x      

Apresentação do 
plano de 
intervenção na 
Unidade de 
Saúde. 

      x     

Intervenção.         x x x x 

Motivação da 
Intervenção. 

       x x x x 

Avaliação dos 
resultados. 

         x x 

Relatório do 
plano. 

         x x 
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8. RECURSOS NECESSÁRIOS 

  
O Plano de intervenção se programara com recursos próprios, no local do 

PSF Vila Isabel e nos locais das Unidades de Apoio que se encontraram nos 

interiores pertencentes a nossa área de abrangência. Os recursos necessários para 

a implementação do mesmo são: Recursos humanos, quanto a profissionais da 

Saúde, (Medica, Enfermeira, Técnica de Enfermagem, e Agentes Comunitários de 

Saúde). Recursos materiais como folhas para a impressão dos questionários, 

canetas, computador para o armazenamento, processamento y pesquisa 

bibliográfica, livros, laminas ilustrativas sobre anatomia do aparelho genital feminino, 

o transporte usado para visitar as Unidades de Apoio serão o transporte do PSF, nos 

dias programados para estas visitas, as fontes de financiamento são internas. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

O Plano de intervenção será realizado baseado na alta incidência das 

mulheres de Vila Isabel com sintomas de vaginite e o desconhecimento delas do o 

que e essa doença, complicações, formas de transmissão, e fundamentalmente 

medidas de prevenção para evitar recorrências. Com a implementação do Plano de 

intervenção esperamos desenvolver ações educativas para melhorar o 

conhecimento da população feminina sobre a prevenção das vaginites, ampliando o 

grau de conhecimento sobre o que e corrimento normal ou fisiológico, porque todas 

as mulheres em idade reprodutiva podem ter um corrimento vaginal normal, 

chamado corrimento vaginal fisiológico e que não é um corrimento anormal que 

precise atendimento médico. 

 

 Esperamos lograr que as mulheres conheçam que a vaginose bacteriana 

(VB) é, em todo o mundo, umas das causas mais comuns causas de infecção 

vaginal em mulheres sexualmente ativas, com uma prevalência de um 27.4 % na 

população geral e em idade reprodutiva. A prevalência de Candidíase vaginal varia 

de 25 a 37%, que a tricomoníase é outra da vaginite mais frequentes e nos adultos, 

é exclusivamente transmitido por via sexual, e que existem outras causas de vaginite 

menos frequentes responsáveis de corrimento vaginal não fisiológico que as 

mulheres devem conhecer. 

Pretendemos incentivar o uso de preservativo, e evitar as outras 

condições que predispõem o desequilíbrio da flora vaginal e a aparição de vaginite, 

incentivar ás mulheres procurar atendimento medico na aparição de qualquer 

sintoma, evitar a automedicação e incentivar também á realização de exame 

bacteriológico para diagnostico correto do tipo de patógeno causante da doença,  

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
 

1. AGUIAR, P. Monografia para Conclusão do Programa de Residência Médica, 

área de atuação em Obstetrícia: Prevalência das Patologias do Trato Genital 

lnferior em Gestantes HIV Soro-positivas, vol 36, n. 2/3, 2002. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/>. Acesso em: 12 ago. 2014. 

 

2. AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. 

Practice Bulletin n° 72: vaginitis. Obstet Gynecol; London, v.107: p.1195, May, 

2006. 

 

3. ANDERSON, M.R.; KARASZ, A.; FRIEDLAND, S. Are vaginal symptoms ever 

normal? A review of the literature. Med Gen Med; New York, v.6: p.49-53, 

2004. 

 

4. CARLOS ROBERTO CERRI. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Divinópolis, MG; 2009. Disponível em: <http: //www.dst.com.br/>. Acesso em 

17 jun. 2014. 

 

5. CRF – MG. Infecção vaginal por Gardnerella vaginalis. Belo Horizonte, MG; 

2009. Disponível em: <http://www.crfmg.org.br/artigos.php>. Acesso em 18 

out. 2014. 

 

6. DST AIDS; Vaginose Bacteriana. Disponível em: 

<http://www.capital.ms.gov.br/dstaids/canaisTexto?id_can=2968>. Acesso em 

30 dez. 2013. 

 

7. GIRALDO PC, PASSOS MRL, BRAVO R, VARELLA RQ, CAMPOSWNA, 

AMARAL RL, et al. O Freqüente Desafio do Entendimento e do Manuseio da 

Vaginose Bacteriana. DST - J Brás Doenças Sex Transm 2007; 19(2): 84-91. 

 



28 
 

8. GOLDENBERG, R.L. et al. The HPTN 024 study: the efficacy of antibiotics to 

prevent chorioamnionitis and preterm birth. Am J Obstet Gynecol; Saint Louis, 

v.194; p.650- 61, 2006. 

 

9. GUYTON, A. C. & HALL, J. E. (2006) Tratado de Fisiologia Médica(*), 11ª ed., 

Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. ISBN: 8535216413. 

 

10. HOLMES KK, HILLIER S. Bacterial vaginosis. In: Sexually transmitted 

diseases.Holmes KK. 3ª Ed. New York: Mc Graw-Hill; 1999. 

 

11. MORRIS M, NICOLL A, SIMMS I, WILSON J, CATCHPOLE M. Bacterial 

vaginosis: a public heath review. Br J Obstet Gynaecol. 2001; 108: 439-50. 

 

12. PATEL DA, GILLESPIE B, SOBEL JD et al. Risk factors for recurrent 

vulvovaginal candidiasis in women receiving maintenance antifungal therapy: 

Results of a prospective cohort study. Am Jobstet Gynecol. 2004; 190: 644-

653. 

 

13. PEDRO PINHEIRO. MD. SAÚDE. Ginecologia y obstetrícia. Tipo de 

corrimento vaginal, 2014. Disponível em: 

<www.mdsaude.com/2011/03/corrimento-vaginal-vaginite.html>. Acesso em 

19 jul. 2014. 

 

14. ROSA, Maria Inês da; RUMEL, Davi. Fatores Associados á Candidiase 

Vulvovaginal: Estudo Exploratório. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Tubarão-SC, 

26(1): 65-70, 2004. 

 

15. SILVA MA, LONGATTO A. Colo Uterino & Vagina: Processos Inflamatórios. 

Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

 

16. SIMÕES JA, DISCACCIATI MG, BROLAZO E, PORTUGAL, PM, 

PAUPÉRIO OS, AROUTCHEVA A, et al. Fatores Comportamentais e 

Características da Microbiota Vaginal Envolvidos na Gênese da Vaginose 



29 
 

Bacteriana em Profissionais do Sexo e Não profissionais do Sexo. DST – J 

Bras Doenças Sex Transm 18(2): 108-112, 2006. 

 

17. SIMÕES, J.A. Vaginites e vaginoses. Guia prático para o diagnóstico do 

corrimento vaginal. In: LINHARES, I. M.; DUARTE, G.; GIRALDO, P. C.; 

BAGNOLI, V. R. DST/AIDS – Manual de Orientação. FEBRASGO – 

Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. P. 64-71. 

São Paulo: Editora Ponto, 2004. 

 

18. TAPIA P., Cecília. Candidiasis vulvovaginal. Rev. Chil. Infect. Chile, 25(4): 

310-312, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

Assinatura do médico responsável:     _________________________ 

Dra. Ileana Herrera Acosta 

18/07/2014 

 

 



39 
 

APÊNDICE(B) 

 
 

Formulário de Entrevista 

 

1. Idade: -------- 

2. Sexo: -------- 

3. Estado Civil: ------  

4. Escolaridade: -------------------------- 

5. Sabe o que é corrimento normal ______SIM 

                                                     ______ NÃO 

 

6. Conhece o que e a Vaginite: ------- SIM 

                                                -------NÃO 

 

 

7. Conhece formas de prevenção da Vaginite: ------- SIM 

                                                                       -------NÃO 

 

8. O Uso de preservativo previne a vaginite? ------ SIM 

                                                                               -------NÃO 

                                                                               _____ALGUMAS 

9.  A causa mais frequente de corrimento é por: 

 _____ Infecções. 

 _____ Doenças Sexualmente transmissíveis. 

 _____ Desequilíbrio da flora vaginal. 

 

10. Quais destas medidas são preventivas da vaginite: 

____ Uso de preservativo. 

____ Tomar antibióticos periodicamente. 

____ Banhar-se diariamente com sabonete suave e água quente. 

____ Usar roupas íntimas de algodão, principalmente nos exercícios físicos. 

____ Trocar a roupa íntima todos os dias. 
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____ Usar ducha íntima diariamente. 

____ Consultar o medico se tiver algum sintoma de vaginite. 

____ Evitar o uso de meia-calça por muito tempo, especialmente em dias 

quentes e úmidos. 

___Use papel higiênico branco sem perfume ou outro tipo de tinta que possa 

causar irritação. 

____Evite o uso de produtos de higiene íntima (desodorantes, talcos, etc) e 

produtos para banho em banheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


