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Corrimento vaginal 

 
Secreção vaginal fisiológica 

 
Corrimento vaginal 

 

Vaginite 

 

Vaginose   

 

Colpite 

 

Cervicite 

 



Corrimento vaginal 

 Secreção vaginal fisiológica:  
 

é composta: 

 de secreções vulvares das glândulas sebáceas, 
de Bartholin e Skene; 

 

transudato da parede vaginal; 

 

células vaginais e cervicais esfoliadas; 

 

líquidos endometriais; 

 

microorganismos e seus produtos metabólicos. 
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Corrimento vaginal 

 Secreção vaginal fisiológica:  
 

é assintomática 

predomina a flora aeróbica em relação a 
anaeróbica (10:1) 

função: 

os microorganismo produzem ácido lático e 
peróxido de hidrogênio que inibem o crescimento 
de bactérias oportunistas 

produz leucócitos inibidores da protease que 
protegem a parede vaginal de agentes 
inflamatórios e infecciosos 

 

 

 



Corrimento vaginal 

 Secreção vaginal fisiológica:  
 

 

apresenta variações cíclicas de acordo com o 
ciclo menstrual 

 

 
O VALOR DE UMIDADE VAGINAL NO BRASIL 

 
4 gr 

 

 



Corrimento vaginal 

 Secreção vaginal fisiológica:  
 
flora vaginal predominante é aeróbica (média de 6 

espécimes diferentes)  
Lactobacilos 

 
pH é entre 4 e 4,5 (mantido pela produção de ácido 

lático) 
na pós menopausa o pH chega a 6 pela diminuição da 

produção dos ácidos láticos 
 

consistência flocular, cor branca, acumula-se no 
fundo de saco posterior 
 



Corrimento vaginal 

 Corrimento vaginal: 
 

conceito: secreção patológica que se escoa de 
um órgão 
 

infecções mais comuns: 
 
Gardnerella 

Trichomonas 
Candidíase 

Neisseria 
Chlamydia 

 

 



Corrimento vaginal 

 Vaginite: 

 
inflamação da vagina 

 

sinônimo: colpite 

 



Corrimento vaginal 

 Vaginose: 
 
é uma alteração na flora vaginal normal com 
perda de lactobacilos e crescimento de 
bactérias predominantemente anaeróbicas 
 

ainda não tem causa estabelecida 
 

há maior risco de DIP, infecções pós 
operatórias (ex:HTA), rotura prematura de 
membranas, trabalho de parto prematuro, 
corioamnionite, endometrite 

 



Corrimento vaginal 

 Cervicite: 

 
é a inflamação do colo uterino 

 

 seja do epitélio escamoso (pelos mesmos 
microorganismos que causam a vaginite)  

 

ou no epitélio glandular (Neisseria gonorrhoeae e 
Chlamydia trachomatis). 





Corrimento vaginal 

Quais  são as principais infecções 
vaginais??? 



Corrimento vaginal 

 

 
 Vaginose bacteriana 

 

 Tricomoníase 

 

 Candidíase 

 

 Cervicite por gonococo e clamídia 



Corrimento vaginal 

 

 
 Sintomas 

 Descrição da secreção vaginal 

 Diagnóstico 

 Tratamento 

 

 

 Quais as principais características 
da vaginose? 



Corrimento vaginal 



Corrimento vaginal 

 

 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 

 
agentes: Gardnerella 

vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Prevotella sp, 
Mobiluncus sp 

 

quadro clínico: 

odor vaginal tipo peixe, que 
piora após o coito 

corrimento vaginal branco-
acinzentado, homogêneo, 
finamente aderido às paredes 
vaginais, pode ser bolhoso 

sem sinais inflamatórios 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 
 
Diagnóstico: 
pH > 4,7 
teste do KOH a 10%: 
positivo 

exame a fresco: aumento 
de células indicadoras, 
raros ou ausência de 
leucócitos 
gram: redução dos 
lactobacilos 
◦ predomínio de gram 

negativos e cocos 
◦ ausência de leucócitos 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 

 
Obs: a cultura não é 

recomendada e o Papanicolau é 
pouco sensível (“clue cells”) 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 

 
Fatores de risco: 

 

uso de duchas vaginais 

coito durante o período menstrual 

início precoce da atividade sexual 

novo ou múltiplos parceiros 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 
 
Tratamento: 

 
objetivo: inibir os anaeróbios e não os lactobacilos 

 

indicação: toda mulher não grávida sintomática e 
todas grávidas 

 

tratamento do parceiro: não é recomendado pois não 
altera a resposta e não reduz recorrência 

 

o uso de creme vaginal de metronidazol é tão efetivo 
quanto o oral, tendo a vantagem de ausência de 
efeitos colaterais  

 (praticidade x efetividade) 



Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 
 
Tratamento: 

 
metronidazol:  

◦ 500 mg VO de 12/12 h durante 7 dias 
              ou 
◦ metronidazol gel a 0,75%, um aplicador ao deitar por 5 

dias 
 

clindamicina: 
◦ 300 mg VO de 12/12 h durante 7 dias 
                      ou 
◦ clindamicina creme a 2% um aplicador ao deitar por 5 dias 
                     ou 
◦ clindamicina óvulo de 100mg, um óvulo ao deitar por 3 

dias. 
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Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 

 
Tratamento alternativo: 

 

 Tinidazol 2g 2x/dia, por 2 dias 

                ou 

Tinidazol 1g 1x/dia por 5 dias 
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Corrimento vaginal 

 Vaginose bacteriana: 

 
Tratamento da gestante: 

 
◦ Metronidazol 500 mg VO 2x/dia durante 7 dias 

                       ou  

◦ Metronidazol 250 mg VO 3x/dia por 7 dias 

           ou 

◦ Clindamicina 300 mg VO de 12/12 h durante 7 dias 

 



Corrimento vaginal 

 

 
 Sintomas 

 Descrição da secreção vaginal 

 Diagnóstico 

 Tratamento 

 

 

 Quais as principais características 
da tricomoníase? 



Corrimento vaginal 

 

 



Corrimento vaginal/DST 

 Vaginite por Trichomonas vaginalis: 
 
parasita anaeróbio, flagelado,  

sexualmente transmitido 
 

alta taxa de transmissão 
 

em mais de 60% dos casos está associado a 
vaginose bacteriana conferindo maior morbidade: 
 risco de infecção pós-operatória, rotura de 

membranas, parto pré-termo 

 
pacientes acometidas devem ser rastreadas para 

outras DST’s, sorologia para sífilis e HIV 

 



 Vaginite por Trichomonas 
vaginalis: 
 
quadro clínico: 

 
corrimento vaginal 

branco/amarelado e bolhoso 
fétido, purulento, abundante e às 
vezes com prurido 

 

pode haver hiperemia 
vaginal/vulvar e colpite macular 
(colo em “morango”) 

 

em 50% das pacientes há 
dispaurenia, dor pélvica e 
sintomas urinários 

 
Corrimento vaginal/DST 



 Vaginite por 
Trichomonas 
vaginalis: 

 
Diagnóstico: 

pH maior que 5 

 

Exame a fresco: Trichomonas 
móveis e numerosos leucócitos 

 

teste do KOH pode ser positivo 

 

a cultura é o método mais 
específico mas de pouco valor 
prático (exceto em homens) 

Corrimento vaginal/DST 



 Vaginite por Trichomonas 
vaginalis: 
 
Tratamento: 

 
metronidazol:  

◦ 2g VO dose única 
◦ 500 mg VO de 12/12 h durante 7 

dias 
◦ metronidazol gel não é indicado 
◦ casos recidivados ou resistentes: 

 tinidazol 2 g VO em dose única 
 

tinidazol: 2 g VO em dose única 
 

o parceiro deve ser tratado 
 

é necessário abstinência sexual 
durante o tratamento 
 

Rastreio de outras DST’s 
 
 

Corrimento vaginal/DST 



 Vaginite por Trichomonas vaginalis: 
 
Tratamento da gestante: 

 
Metronidazol :  

◦ 2g VO dose única 
◦ 250 mg VO de 8/8 h durante 7 dias 

o parceiro deve ser tratado 
é necessário abstinência sexual até cura da paciente e 

parceiro 
 CDC 2010: não há estudos confirmando a 

teratogenicidade no primeiro trimestre 
 

Puérpera amamentando: 
 
suspender amamentação durante o tratamento e até 

24 h após o término 
 
 

Corrimento vaginal/DST 



Corrimento vaginal 

 

 
 Sintomas 

 Descrição da secreção vaginal 

 Diagnóstico 

 Tratamento 

 

 

 Quais as principais características 
da candidíase? 



Corrimento vaginal 

 

 



Corrimento vaginal 

 Candidíase Vulvo-vaginal 

 
 



Corrimento vaginal 

 Candidíase Vulvo-vaginal 

 
 



 Candidíase Vulvo-vaginal 
 
Não é DST e o parceiro somente é tratado em 

casos recidivantes 
 

Quadro clínico: 
◦ prurido e desconforto vulvar, edema, escoriações 

pela coçadura, vagina hiperemiada, corrimento 
esbranquiçado aderido a parede vaginal, disúria por 
“salpico” 
 

pH é normal 
 

exame a fresco: 
 presença de leveduras em  
 brotamento ou micélios 

 

teste do odor vaginal negativo 
 

cultura confirma o diagnóstico 
 Corrimento vaginal 



 Candidíase Vulvo-vaginal 
 
Tratamento: 

 
◦ creme vaginal de : 

 butoconazol a 2% por 3 dias (Ginazole) 
 clortrimazol a 1% por 7 dias (Gino-canesten, Gino-clortimix) 

◦ em óvulos de 100 mg: 2 óvulos a noite por 3 dias 
 miconazol a 2% por 7 dias (Gyno-daktarin) 

◦ óvulo de 200 mg por 3 dias 
 tioconazol 6,5% por 3 dias (Gino-Tralen) 

◦ óvulo de 300 mg em dose única 
 isoconazol por 7 dias ou um óvulo em dose única (Gyno-

Icaden) 
 

◦ comprimido oral (tem eficácia igual aos cremes vaginais, 
mas os sintomas não desaparecem antes de 2 a 3 dias): 
 Fluconazol  150mg VO dose única 

             Itraconazol 200 mg 12/12 h por 1 dia 
 

Corrimento vaginal 



 Candidíase Vulvo-vaginal Crônica ou 
Recorrente 

 

sintomas irritativos do vestíbulo e vulva  

 

a queimação substitui o prurido 

 

o diagnóstico deve ser confirmado por cultura 

 

4 ou mais episódios sintomáticos em 1 ano 

 

a maioria não tem fatores predisponentes identificáveis 

 

as Candidas não albicans são responsáveis por 10 a 20% 
dos casos 

 

Corrimento vaginal 



 Candidíase Vulvo-vaginal Crônica ou 
Recorrente 

 
Tratamento: 

 
◦ as mesmas opções de cremes vaginais, mas com uso 

prolongado por 7 a 10 dias 
 

◦ Fluconazol  150mg/dia VO por 3 dias ou 
 

◦ Cetoconazol 400 mg/dia VO por 5 dias 
 

◦ Terapia de manutenção: 
 
 cetoconazol 100 mg/dia VO por 6 meses 

 fluconazol 150 mg/semana VO por 6 meses. 

Corrimento vaginal 



 Vaginite inflamatória: 
 
síndrome clínica mais rara: 

 
exsudação vaginal difusa, esfoliação de 

células epiteliais e corrimento vaginal 
purulento 
 

causa desconhecida 
 

queixa de queimação e dispaurenia; 
presença de eritema mas sem prurido 
 

gram: ausência de lactobacilos (gram+) e 
presença de cocos gram+ (estreptococos) 
 

Tratamento: 
◦ creme vaginal de clindamicina a 2% por 7 dias 

Corrimento vaginal 



 Vaginite atrófica: 

 
é uma vaginite inflamatória que ocorre na pós-

menopausa decorrente do hipoestrogenismo 

 

gram: ausência de lactobacilos e presença de cocos 
gram+ (estreptococos) 

 

Tratamento: 
◦ creme vaginal de estrogênios conjugados por 7 a 14 dias 

(Premarin) 

◦ dose de manutenção quando a paciente não faz TH 

◦ outros estrogênios: estriol (Stele ou Ovestrion)  e 
promestriene (Colpotrofine) 

Corrimento vaginal 



Corrimento vaginal 

 

 
 Sintomas 

 Descrição da secreção vaginal 

 Diagnóstico 

 Tratamento 

 

 

 Quais as principais características 
da cervicite? 



Corrimento vaginal/DST 

 Cervicite/uretrite: 
 
Principais agentes etiológicos: Neisseria gonorrhoeae e 

Chlamydia trachomatis 
 

A OMS  recomenda o tratamento conjunto da gonorréia 
na presença de infecção por clamídia. 
 

As endocervicites são assintomáticas em 90 a 100% dos 
casos 
 

Aumentam o risco de DIP. 
 

Corrimento endocervical geralmente  
amarelo-esverdeado/purulento 

 
Incluir o parceiro no tratamento 

 



 Cervicite/uretrite: 

 
Diagnóstico:  

gram, cultura para gonococo em meio de Thayer 
–Martin, pesquisa para clamídia (PCR) e cultura 
para mycoplasma e ureaplasma. 

 

 

Tratamento da Clamídia: 

 

Azitromicina: 1 g VO em dose única 

Doxiciclina: 200 mg/dia VO por 7 dias 

 

 
 

Corrimento vaginal/DST 



Corrimento vaginal/DST 

 Cervicite/uretrite: 

 

 
Tratamento da Gonorréia: 

 
Ceftriaxona 250 mg, IM, dose única; 

 

 Cefixima 400mg, VO, dose única;  
 

Ofloxacina 400 mg, VO, dose única 
 

Ciprofloxacina 500mg, VO, dose única 
 

 



Corrimento vaginal 

 

 
 Importância 

 

 Abordagem sindrômica das 
Infecções Vaginais 



  

Corrimento 
uretral/cervical 

Anamnese e exame físico 

Bacterioscopia 
disponível? 

Não 

Tratar clamídia e 
gonorréia 

Sim 

Diplococo gram 
negativo Intracelular? 

Sim 

Tratar clamídia e 
gonorréia 

Não 

Tratar só 
clamídia 

Aconselhar, oferecer HIV e VDRL, enfatizar adesão ao tratamento, notificar e 

convocar parceiro 

Corrimento vaginal/DST 



 

Microscopia disponível 

Não 

Teste do KOH  
ou do pH vaginal 

Não 

Tratar 

 tricomoníase, 
 vaginose 
 bacterina  

e candidíase 

Sim 

pH < 4 

Tratar  
candidíase 

pH > 4,5  
ou KOH + 

Tratar  
tricomoníase e 

 vaginose  
bacteriana 

Todos  
negativos 

Investigar causa  
Fisiológica ou não 

infecciosa 

Sim 

Hifas ou 
micélios 

Tratar 
 candidíase 

Organismos 
 flagelados 

móveis 

Tratar  
tricomonía

se 

Clue cells  
ou ausência 

De lactobacilos 

Tratar 
vaginose 

 bacteriana 

Corrimento vaginal/DST 



DST  

 Úlceras Genitais 
 
a maioria das úlceras são causadas pelo Herpes ou 

Sífilis, depois cancro mole, linfogranuloma venéreo e 
donovanose. 
 

importância: aumentam o risco de infecção por HIV 
 

o diagnóstico somente pela anamnese e exame físico é 
impreciso 
 

abordagem ideal: exame em campo escuro para T. 
pallidum, cultura ou teste antigênico para HSV, cultura 
para Haemophilus ducreyi        mesmo assim 25% das 
úlceras genitais não tem diagnóstico confirmado 
 

abordagem sindrômica 



Doença Inflamatória Pélvica 
 
 
É uma síndrome clínica secundária à disseminação 

ascendente de   microorganismos da vagina e colo 
uterino ao endométrio, trompas e estruturas 
contíguas, fora do período grávido-puerperal. 
 

Principais agentes etiológicos: 
 N. gonorrhoea,  
C. trachomatis,  
M. hominis,  
U. urealyticum, 
 S. beta-hemolítico,  
anaeróbios e outros aeróbios. 
 
Todas pacientes com DIP deveriam 
 ser testadas para HIV 

DIP  



 
 Principais sequelas: 

 
Obstrução tubárea, gravidez ectópica e dor pélvica crônica 

 
 devido atraso no diagnóstico e tratamento 
 
 

 Fatores de risco: 
 
Idade < 25 anos; 

 
Exposição a DST’s; 

 
Múltiplos parceiros; 

 
Início precoce da atividade sexual; 

 
Procedimentos invasivos do trato genital. 

 

DIP  



 Quadro clínico: 
 
Tríade clássica (diagnóstico clínico impreciso): 

 
Dor abdominal aguda leve a moderada 
Dor à mobilização do colo uterino 
Dolorimento anexial 

 
◦ Permite o tratamento empírico em pacientes jovens sexualmente ativas 

sem outras causas para esses sintomas 
 

◦ A presença de um desses sinais associado a sintomas de inflamação do 
trato genital aumenta a sensibilidade do diagnóstico clínico 

 
Outros sintomas e sinais: 

 
História recente de dispaurenia 
Queixas urinárias 
Sangramento intermenstrual 
Cervicite mucopurulenta 

DIP  



 Quadro clínico: 
 
Algumas mulheres podem desenvolver DIP sem quaisquer 

sintomas 
 

Diagnóstico: 
 
exame clínico 

 
avaliação da secreção vaginal 

 
elevação dos níveis de proteína C  
ou VHS 

 
temperatura acima de 38º 

 
leucocitose 

 
USG nos casos de massa anexial 

 
laparoscopia: confirma a salpingite e massas anexiais 

DIP  



 Classificação: 

 
DIP 1: endometrite e salpingite sem peritonite 

 

DIP 2: salpingite com irritação peritoneal 

 

DIP 3: salpingite aguda com oclusão tubárea 
ou abscesso tubo-ovariano íntegro 

 

DIP 4: abscesso tubo-ovariano rôto 

DIP  



 Diagnóstico 
 
 
USG; 

 
Rx simples do abdome; 

 
Hemograma; 

 
PCR; 

 
Culturas e bacterioscopia; 

 
EAS e gram ou cultura; 

 
Beta-HCG; 

 
Laparoscopia. 

 

DIP  



 
 Objetivos do tratamento: 

 
DIP 1: cura da infecção; 

 
DIP 2: preservação da função tubária; 

 
DIP 3: preservação da função ovariana; 

 
DIP 4: preservação da vida da paciente. 

 
 
Retirar DIU ??   

◦ Se for mantido o seguimento deve ser rigoroso 
 

◦ Não se conhece a taxa de recorrência ou falência do tratamento 
nas pacientes tratadas e que permaneceram com o DIU 

DIP  



 Tratamento: 

 
DIP 1: ambulatorial 

 

Ceftriaxona: 250 mg IM dose única  +  doxiciclina 
200mg/dia por 14 dias 

 
◦ com ou sem metronidazol 500 mg VO 12/12 por 7 dias 

 

DIP  



 Tratamento 
 
DIP 2 e DIP 3: tratamento hospitalar 

 
Critérios clínicos para internação: 
 Tax >38,5°; 

 
 leucocitose > 11000; 

 
 peritonismo; 

 
 adolescentes usuárias de DIU; 

 
 íleo paralítico; 

 
 falha do tratamento ambulatorial; 

 
gestante com diagnóstico duvidoso. 
 

DIP  

Salpingite esquerda 



 Tratamento 
 
DIP 2 e DIP 3: tratamento hospitalar 

 
Clindamicina 600 a 900 mg EV 8/8 h + 

gentamicina 240 mg/dia EV 

 

Penicilina cristalina 4 milhões UI, EV,4/4 h + 
gentamicina 3mg/Kg, EV , 8/8 h  + clindamicina 
600 mg 8/8 h EV ou metronidazol 500 mg, EV, 8/8 
h 

 

Reavaliar em 48 h: 
◦ Se houve melhora clínica: manter tratamento via oral 

por 10 dias 
◦ Se não houve melhora clínica: tratamento cirúrgico 

DIP  



 Tratamento 
 
DIP 4: hospitalar 

 
 
Esquema tríplice de antibióticos e tratamento cirúrgico 
 

Abscesso tubo-ovariano: 
75% das pacientes com abscesso íntegro respondem a 

tratamento antimicrobiano. Caso contrário, está 
indicado a cirurgia 
 

Tratamento do parceiro: naqueles que tiveram 
contato com a paciente até 60 dias antes dos 
sintomas 
Azitromicina 1 g, VO, dose única e ceftriaxona 250 mg 

IM dose única 

DIP  




