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RESUMO 

 

A vaginose bacteriana (VB) não é necessariamente uma infecção sexualmente 

transmissível, mas acomete mulheres no mundo, principalmente as que iniciam 

precocemente suas relações sexuais e possuem maior número de parceiros sexuais 

em idade reprodutiva. Objetivou-se elaborar plano de intervenção na Estratégia de 

Saúde da Família Caiçara-Canindé sobre as Vaginoses Bacterianas; Identificar os 

principais fatores de risco para Vaginoses Bacterianas; Realizar oficina educativa 

sobre diagnóstico precoce, prevenção e tratamento de Vaginoses Bacterianas; 

Comparar o conhecimento de gestantes e adolescentes sobre Vaginose Bacteriana 

na Unidade Básica Caiçara-Canindé antes e depois da intervenção educativa. A 

intervenção acontecerá na Unidade Básica de Caiçara-Canindé com adolescentes e 

grávidas que tiveram vaginose bacteriana de janeiro a dezembro de 2015. Será 

realizada oficina educativa abordando conceito, sinais e sintomas, tratamento e 

detecção precoce do tema. Ainda será aplicado questionário antes e depois da 

intervenção para avaliar a aquisição de conhecimento. Espera-se elevar o nível de 

conhecimento dos participantes sobre vaginose bacteriana, para que sejam capazes 

de modificar fatores de risco e evitar a infecção e transmissão, diminuindo a 

incidência desta patologia que é muito frequente na população feminina.  

Palavras-chaves: Vaginose bacteriana; Vaginite; Adolescente. Gravidez. 
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RESUMEN 

La vaginosi bacteriana no es necesariamente una infección de transmisión sexual, 

pero afecta mujeres en el mundo, principalmente las que inician precozmente sus 

relaciones sexuales y poseen mayor número de parejas sexuales en edad 

reproductiva. El objetivo era elaborar  plan de contingencia en la estrategia de salud 

de la familia Caiçara-Canindé sobre la Vaginosi Bacteriana; identificar los principales 

factores de riesgo para vaginosi bacteriana; realizar taller educativo en el diagnostico 

precoz, la prevención y tratamiento de la vaginosi bacteriana; comparar el 

conocimiento de gestantes y adolecentes sobre vaginosi bacteriana en la Atención 

Primaria Caiçara-Canindé antes y después de la intervención educativa. La 

intervención se llevará a cabo en la atención primaria de Caiçara-Canindé con las 

adolescentes y mujeres embarazadas que tendran vaginosi bacteriana de enero a 

diciembre de 2015. Se realizará taller educativo abordando conceptos, signos y 

sintomas, tratamiento y detección precoz del tema. Todavía será aplicado 

cuestionario antes y después de la intervención para evaluar la adquisición de 

conocimientos. Se espera elevar el nivel de conocimiento de los participantes sobre 

vaginosi bacteriana, para que sean capaces de modificar factores de riesgos y evitar 

la infección y transmisión reduciendo la incidencia de esta patología que es muy 

frecuente en la población femenina. 

Palabras claves: Vaginosi bacteriana; Vaginiti; Adolescente. Gestantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Desde tempos remotos, os fatores de risco para transmissão de infecções 

adquiridas por via sexual já eram evidentes. Nas primeiras civilizações havia o culto 

aos deuses e deusas da fertilidade, que eram consideradas uma dádiva. O culto a 

essas deusas eram feitos principalmente a partir da prostituição. Uma das 

características presentes nessa época era a promiscuidade, um dos motivos para o 

surgimento das doenças transmitidas sexualmente, que, posteriormente, seriam 

conhecidas como doenças venéreas, em referência a Vênus, consideradas deusa do 

amor .Essas doenças, hoje conhecidas como Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST’ s) são adquiridas durante o contato sexual, em qualquer variação, 

independente de ser heterossexual ou homossexual. E algumas ainda podem ser 

transmitidas por outras vias, que não a sexual (Instituto Beneficente Viva a Vida 

2005). 

Com o surgimento dessas doenças, e a relevância de ações para prevenção 

e diminuição de complicações, no final da década de 80, discussões sobre as ISTs 

tornaram-se mais intensas, pois houve aumento do número de gravidez precoce e 

indesejada entre os jovens, e consequentemente, o crescente número de casos de 

IST’ s e HIV/AIDS no Brasil (FERNANDES 2013) 

A sexualidade norteia o cotidiano dos adolescentes e é assunto de discussão 

e debate entre pais, educadores e profissionais de saúde. É necessário informar e 

orientar os jovens para que estes adquiram responsabilidades, autoconhecimento e 

informações adequadas a fim de iniciar a vida sexual com segurança (PEREIRA, 

2011; OLIVEIRA, 2009). 

Estas doenças são problemas de saúde pública, pois geram consequências 

sociais e econômicas, afetando todas as classes sociais, principalmente as menos 

favorecidas, facilitando a transmissão do vírus HIV (LUPPI, 2011). 

É possível descrever a vaginose bacteriana como uma alteração da flora da 

vagina, onde os lactobacilos, normalmente predominantes, são substituídos por uma 
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flora composta em parte ou totalmente por bactérias anaeróbias estritas e 

facultativas (OKIWOLI; ADINMA; NNAEZE, 2002). A acidez vaginal que confere um 

importante mecanismo de defensa contra o crescimento de patógenos pode ser 

mantida também por outras bactérias produtoras de ácido lático e não apenas pelos 

lactobacilos (LINHARES; GIRALDO; BARACAT, 2010). 

Ainda hoje, o número de mulheres com VB aumenta a cada ano, sendo 

muitas assintomáticas, o que refere grande risco à saúde pública. Em estudo 

realizado, a Vaginose Bacteriana, no Brasil, apresenta prevalência em torno de 20% 

em mulheres grávidas de baixo risco, enquanto nas mulheres africanas e 

americanas de 45-55% e nas asiáticas de 20-30% (PASSOS 2010. PEDROSA 2011; 

GONDO, 2011). 

No município Canindé nos últimos anos, corroborando com estudos citados, 

houve também aumento na prevalência das VB. Apesar da unidade básica de saúde 

da Caiçara realizar atividades de prevenção e promoção de saúde sobre as IST’ S 

mediante distribuir preservativos, no intuito de diminuir a incidência destas doenças, 

no referente ano, as adolescentes e grávidas apresentarem incremento no número 

de VB.  

Neste sentido, pretende-se realizar intervenção educativa com a finalidade de 

modificar os fatores de risco predisponentes às VB e prevenir as complicações para 

melhorar a saúde da população. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As estatísticas de Saúde Pública alta prevalência das VB, sendo considerado 

um dos principais fatores de risco para as complicações nas mulheres grávidas e 

não grávidas que podem ser modificáveis, (PASSOS 2010 e Pedrosa 2011)  

Estas doenças devem ter atenção especial na atenção básica, pois o controle 

e tratamento adequado são essenciais para a diminuição das complicações. 

Na equipe da Estratégia de Saúde da Família Caiçara são frequentes os 

atendimentos das adolescentes e grávidas com vaginose bacteriana sem 

tratamento, que evoluíram com complicações. Sendo estas, possivelmente evitáveis 

como cervicite, doenças inflamatórias pélvicas, partos pré-termos (BASTOS; LEITE; 

VERSTRAELEM, 2010).  

O desinteresse das pacientes em modificar o estilo de vida para evitar a 

vaginose bacteriana é evidente durante as consultas médicas e de enfermagem. 

Dessa forma, devido à alta prevalência das VB em adolescentes e grávidas na 

população da área de abrangência, acredita-se que o projeto de intervenção 

proposto seja importante e possibilite melhora das condições de saúde da 

população, facilitando o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a redução 

das complicações relacionadas com a vaginose bacteriana.  

Dessa forma, pretende-se possibilitar a essas mulheres informação de forma 

acessível e dinâmica, a fim de que possam decidir, de maneira responsável, sobre 

sua saúde, com mudança no estilo de vida, e consequentemente, melhoria na 

saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar plano de intervenção educativa na Estratégia de Saúde da Família 

Caiçara-Canindé sobre as Vaginoses Bacterianas;  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar os principais fatores de risco para Vaginoses Bacterianas;  

 

● Realizar oficina educativa sobre diagnóstico precoce, prevenção e tratamento 

de Vaginoses Bacterianas. 

 

● Comparar o conhecimento de gestantes e adolescentes sobre Vaginose 

Bacteriana na Unidade Básica Caiçara-Canindé antes e depois a intervenção 

educativa.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 
 

4.1 Fisiopatologia da secreção vaginal 

Nas mulheres em idade fértil o equilíbrio vaginal é mantido pelos lactobacilos 

que constituem cerca de 80 a 95% dos microorganismos presentes na vagina 

(GIRALDO, 2008). Os lactobacilos produzem peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

mantém o pH vaginal baixo (3,8 a 4,5) inibindo o crescimento dos demais 

microorganismo (LEITE, 2010; TANAKA, 2007). 

Segundo Martinz (2010) e Mota (2012), o aumento do PH e a diminuição dos 

lactobacilos toma propício o crescimento anormal de diversas bactérias na região 

vaginal, sendo na maioria das vezes bactérias anaeróbias, entre elas, as mais 

estudadas são Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mobilluncus sp. Os 

processos causados por Trichomonas vaginalis e Cândidas sp são conhecidas como 

vaginites que normalmente são decorrentes das vaginoses. 

As bactérias que habitam a vagina são uma importante barreira de defensa do 

organismo, a VB não é uma identidade única, mas um conjunto de diferentes 

comunidades bacterianas ou de perfis de maior diversidade microbiana (Yamatoto, 

Zhou, Williams, Hochwalt, Forney 2009, Lamont, Sobel, Akins, 

Hassan,Chaiworapongsa 2011), caracterizada por uma desordem ecológica da flora 

vaginal, deve ser considerada como um síndrome que resulta em sintomas diversos 

e repostas diferentes a regimes antibióticos.(Ling, Kong, Liu, Zhu, Chen, Wang 2010 

e Gillet, Meys, Bosire, Sutter, 2011). Análises realizadas estabelecendo a freqüência 

dos agentes infecciosos mais comuns revelam índices por Gardnerella vaginalis 

entre 8% e 75%, para Cândidas entre 2,2% e 30% e para Trichomonas entre 0 e 

24%.(Ribeiro 2010 e Katz, Lentz, Gershenson 2007).  

A importância do estudo das VB deve-se ao fato destas afecções com 

complicações ginecológicas e obstetras que poderem ser categorizadas em 

infecções oportunistas incluindo cervicite, salpingite, endometrite, infecções pós-

operatórias, do trato urinário e doença inflamatória pélvica, (HALBE; CUNHA 2010). 
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Bastos 2010 discorre que se falando em DTS, que são freqüentes no contexto 

gravídico, essas poderão ser responsáveis de patologias associadas.  

Cohen et al., (2012) destacam que as vaginose bacterianas durante a 

gestação podem ocorrer rotura precoce de membrana, nascimentos prematuros, 

corioamnionites, endometrite pós-parto e infecções de paredes pós-cesárea, e a 

infecção devido à agente de transmissão sexual torna-se as mulheres 

particularmente vulneráveis à aquisição de Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, 

Clamídia, etc. Está documentada que a vaginose bacteriana (VB) propaga a 

replicação viral e aumenta a sua disseminação (Bastos; Leite; Verstraelem, 2010). 

As mulheres que fazem sexo com mulheres têm um risco aumentado de vaginose 

bacteriana e partilham os mesmos tipos de lactobacilos, muitas vezes são 

assintomáticas, ainda é com a candidoses, a causa mais comum de corrimento 

(SHERRARD; DONDERS; WHITE, 2011). 

 

4.2 Agentes patológicos e diagnóstico clínico. 

Existem diversos agentes causadores das Vaginoses Bacterianas, dentre eles 

as Gardnerellas vaginalis, Mobilluncus sp., Cândida sp. 

As Gardnerellas vaginalis, de acordo com Argenta; Hanchar; Leinig (2011) 

apresentam-se morfologicamente como coco - bacilos curtos, Gram-variaveis, 

plemórficos, não capsulados, imóveis e anaeróbios facultativos. O aumento 

descontrolado de bactérias anaeróbias assimila-se ao aumento da produção de 

enzimas proteolíticas que quebram os peptídeos formando inúmeras aminas voláteis 

responsáveis pelo odor desagradável (peixe podre). 

As Mobilluncus sp. são bactérias anaeróbicas, gram-variaveis ou mesmo 

gram negativo, com 4-8 fagelos, subpolares e considerados como um microrganismo 

de difícil isolamento por ser de crescimento lento e bioquimicamente pouco reativo. 

(MARTINZ, 2010). 
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As Cândida sp., que são fungos unicelulares que se produzem 

predominantemente por brotação e ou fissão, e os fungos oportunistas são 

responsáveis pelas candidíases vaginalis, sendo a cândida albicans a mais 

frequente (ALVES; CAMARGO; GOULART, 2010).  

Devido à anatomia da genitália feminina as leveduras podem chegar à vagina 

por um processo de autotransmissão da região perianal por contaminação com 

microbiota normal do intestino e/ou por transmissão sexual (LI, 2008). 

Quase metade das mulheres grávidas apresentam espécies de cândida na 

flora vaginal (Cavalheiro; Silva; Tashima, 2014), e isso ocorre devido ao aumento 

dos níveis de estrógenos e deposição de glicogênio e outros substratos na vagina 

durante a gestação. Estudos indicam que, ao contrário que a infecção por 

Trichomonas e Gardnerellas vaginalis a colonização por cândidas na gravidez não 

esta associada ao risco de parto prematuro (BONFANTI; GONÇALVES, 2010). 

 

Trichomonas vaginalis  

É considerada por muitos autores uma infecção sexualmente transmissível 

(IST), podendo variar entre assintomática para alguns pacientes e graves para 

outros. A queixa mais freqüente é o corrimento abundante de cor amarelo 

esverdeada com odor fétido e dor, e pode ser encontrada com freqüência em 

gestantes e em outras patologias devido à variação do Ph e ao desequilíbrio da flora 

(ALVES, 2011). 

Estudos feitos por Teixeira; Taquette e Ana (2010) em Goiânia destacam que 

a vaginose bacteriana (VB) pode surgir e ter remissão espontânea e, embora não 

seja considerada uma IST e esta associada à freqüência da atividade sexual, existe 

um aumento de sua prevalência em mulheres com múltiplos parceiros sexuais, novo 

parceiro sexual se não foi utilizado preservativo, ducha vaginal, a pratica de sexo 

vaginal após do sexo anal, sexo oral, sexo durante as mestruações e falta de 

balactocitos vaginais, estudos mostram que um dos fatores mais relevantes de risco 

é o uso de dispositivos intra-uterino (DIU). Mulheres que nunca foram sexualmente 
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ativas podem também ser afetadas (LAMONT et al., 2011; DEPART.OF HEALTH 

AND HUM.SERV, 2010). 

 

Diagnóstico clínico 

Buscar dados da paciente fazendo um bom interrogatório como inicio dos 

sintomas, fase do ciclo menstrual, duração, cor, odor, historia sexual pode auxiliar no 

reconhecimento da causa e no tratamento adequado (Oliveira, 2005). O diagnóstico 

e tratamento para cada paciente devem ser individual e exclusivo, pois a origem do 

corrimento pode ser multifatorial e também causada por mais de um agente 

patológico; a sintomatologia e o exame físico das pacientes também e muito 

importante para uma conduta adequada sendo, portanto inaceitável o tratamento 

universal padronizado evitando assim uma terapêutica errada (GIRALDO, 2008). 
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5 METODOLOGIA 

 

Estudo de intervenção realizado com paciente cadastrados na Estratégia de 

Saúde da Família Caiçara, Canindé-CE, composta por 5.274 pessoas, dispostas em 

1.507 famílias, delas 37 pacientes gestantes e 389 adolescentes do sexo feminino. 

O projeto será desenvolvido no salão de reunião da Unidade Básica de Saúde 

Caiçara, município Canindé – CE entre janeiro e dez de 2015. 

Para iniciar o plano de intervenção foram identificados o número e localização 

das adolescentes e gestantes de risco que tiveram vaginose bacteriana residentes 

na área de abrangência da unidade. Posteriormente, identificada quem destas teve 

Vaginose Bacteriana a fim de selecionar os que serão convidados a participar da 

pesquisa.  

A fonte primaria de dados serão os prontuários médicos. A população do 

estudo será composta de 25 adolescentes e 16 gestantes que tiveram vaginose 

bacteriana, perfazendo um total de 41 pacientes. Entretanto, destas, 18 

adolescentes e 14 gestantes, ou seja, 32 sujeitos aceitaram participar do estudo 

mediante a entrega de convite onde mencionava o estudo a ser realizado. EssEs 

convites foram entregados pelas agentes comunitárias de saúde (ACS). 

Inicialmente, será aplicado questionário (pré-teste) com a finalidade de 

identificar o conhecimento dessas mulheres sobre prevenção, sintomas, fatores de 

risco, complicações da Vaginose Bacteriana. 

Após o preenchimento deste, serão convidadas a participar da intervenção 

educativa sobre as Vaginoses com os profissionais da unidade básica: médico, 

enfermeira, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. 

A intervenção será realizada uma vez por semana. Os grupos que 

participarão da intervenção serão divididos em dois, possuindo cada um de 14 a 16 

pessoas, cumprindo-se com as leis de trabalho em grupo.  

A intervenção acontecerá em três momentos:   
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Chuva de idéias: momentos onde seriam expostos uma serie de idéias de 

como será feito o projeto de intervenção de maneira mais dinâmica e com uma 

linguagem compreensível. 

Palestras - Utilizando diferentes recursos materiais e humanos pela 

exposição, programas na radio, vídeos ,etc. Além de temas de como  tratar formas 

de detecção do diagnostico precoce, os principais fatores de risco, forma de 

transmissão e principais complicações.  

Discussão educacional Em grupo, e positivo - negativo da intervenção(PNI): 

após as palestras será realizada avaliação acerca da intervenção e os participantes 

atribuem conceitos  positivos ou negativos que aprendeu na intervenção.  

Ao término da intervenção, as participantes responderão ao questionário 

(pós-teste), a fim de avaliar realizar, posteriormente, uma avaliação do 

conhecimento antes e após a intervenção, e se algum conhecimento foi agregado.  

O questionário abordará prevenção, sintomas, fatores de risco, complicações 

da Vaginose Bacteriana, e será estruturado com questões objetivas. Os 

instrumentos preenchidos serão analisadas as respostas, e verificado se houve 

aumento de acertos das questões, ou seja, se os sujeitos adquiriram conhecimento 

após a intervenção educativa. 

A pesquisa será realizada respeitando a ética, garantindo a os participantes o 

sigilo e anonimato, solicitando a anuência do secretario de saúde. Os participantes 

da pesquisa serão devidamente esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, e 

deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLA), sendo 

respeitados os princípios éticos que constam na resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa com seres humanos.  
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6 CRONOGRAMA  

 

 

CRONOGRAMA DE 
ATIVIDADES 

jan fev mar abri

l 

mai jun jul agos set out nov dez 

Atividades 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração do 

projeto 

X X X          

Aprovação do projeto   X          

Apresentação para 
equipe e 
comunidade 

  X          

Intervenção   X X X X X X X X X X 

Discussão e 
analises dos 
resultados 

        X X   

Elaboração do 

relatório 

         X X  

Apresentação dos 
resultados para 
equipe e comunidade 

           X 
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7 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos materiais necessário para a execução deste projeto serão 

notebook, cartazes e panfletos sobre vaginose bacterianas que serão distribuídos 

entre os participantes e fixados em locais apropriados na unidade básica.  Ainda, 

folhas de ofício, nas quais serão impressos os questionário para a coleta de dados.   

Os recursos humanos serão os profissionais da unidade básica: médico, 

enfermeira, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 

  Etapas do plano  Recursos materiais  Recursos humanos 

Chuva de idéias Folhas de oficio Médico e ACS 

Palestras Notebook, cartazes e 

panfletos  

Médico e enfermeira 

Discussão em grupo Folhas de oficio Médico e enfermeira 
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Com a implementação deste plano de intervenção, espera-se elevar o nível 

de conhecimento das adolescentes e gestantes da Estratégia de Saúde da Família 

de Caiçara-Canindé, sobre Vaginose Bacteriana, a fim de que sejam capazes de 

modificar fatores de risco e evitar a infecção e transmissão, diminuindo a incidência 

desta patologia que é muito frequente na população feminina.  

Além disso, permitir que as mulheres do estudo consigam identificar os 

principais sintomas, a fim de diagnosticar precocemente a doença e evitar 

complicações, melhorando sua qualidade de vida. 

 

                         Metas          %                              

Gestantes e adolescentes sejam capazes de identificar os 

principais fatores de risco sobre VB. 

       100% 

Incrementar conhecimentos sobre diagnostico precoce, 

prevenção, complicações e tratamento. 

         95% 
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