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1. RESUMO 

 

As micoses superficiais e sistêmicas aumentaram nos últimos anos, dentre elas a infecção 

causada por Candida spp. Candidíase vaginal é uma das causas mais comuns de infecção 

do trato genital feminino e a gestação é um dos fatores predisponentes para as infecções 

recorrentes na mucosa vaginal. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi verificar a 

prevalência de candidíase em gestantes atendidas nas Unidades de Ginecologia dos 

Hospitais Regionais de Brasília, DF. Foram obtidos dados dos prontuários de gestantes 

atendidas nos Centros de Saúde da cidade de Ceilândia, no primeiro semestre de 2013. A 

infecção fúngica foi analisada a partir das secreções vaginais das gestantes, por meio de 

semeadura em meio de cultura Sabouroud. Os dados dos prontuários analisados indicaram 

que a candidíase não é muito frequente entre gestantes atendidas nos Centro de Saúde de 

Ceilândia, Distrito Federal. Entretanto, 50% das amostras analisadas apresentaram 

características morfológicas de Candida spp, indicando uma alta e relevante prevalência 

dessa micose entre as gestantes atendidas nas Unidades de Ginecologia do DF. Com base 

nesses, recomenda-se elaborar medidas de prevenção junto à população e melhorar o 

diagnóstico de candidíase nas gestantes do Distrito Federal. 

Palavras chave: Gestante, candidíase vaginal, Distrito Federal, Brasil.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As infecções fúngicas constituem um importante problema de saúde pública no 

mundo e no Brasil (WILLE et al., 2013). No Brasil, é necessário realizar pesquisa de 

investigação epidemiológica, com identificação das variáveis de prevalência nas diversas 

regiões geográficas e considerando os diversos grupos de risco, com objetivo de implantar 

estratégias de ação integrada no controle das doenças causadas por fungos (ODDS, 1988). 

 Indivíduos que vivem em condições precárias de saneamento básico, de 

abastecimento de água, de habitação e da falta de hábitos de higiene pessoal e coletiva são 

os mais propensos à aquisição de doenças fúngicas (KUREWA et al., 2010). Portanto, há 

necessidade de formulação e aplicação de medidas políticas intersetoriais que visem o 

acesso universal aos serviços de saúde e a promoção de projetos de educação sanitária e 

ambiental. 
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A incidência das micoses superficiais crônicas tem aumentado nos últimos anos 

devido ao aumento crescente da utilização de medicamentos imunossupressores ou a 

estados de desvio ou supressão imunológica do hospedeiro (FIDEL JR, 2004). Durante o 

curso da candidíase observa-se uma depressão da resposta imunológica celular, um dos 

principais fatores que contribui para o estabelecimento da infecção. Assim, devido a esses 

fatores intrínsecos e/ou extrínsecos, acreditamos que é alta a frequência de gestantes com 

candidíase vaginal na região do Distrito Federal.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de Candida spp em 

gestantes atendidas nas Unidades de Ginecologia e Centros de Saúde integrados 

aos Hospitais Regionais de Brasília, Distrito Federal. 

 

4. METODOLOGIA 

 Nessa pesquisa usaram o método de cultura microbiológica em Agar 

Sabouroud, usando secreção vaginal coletada e transportada em meio Stuart. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras de secreção vaginal foram coletadas de gestantes atendidas na 

Unidade de Ginecologia dos Centros de Saúde 02, 07 e 11 de Ceilândia, Distrito 

Federal entre os meses de março a maio de 2013. O projeto foi aprovado pelo 

comitê de ética da FM e FEPECS/SES/DF (Processo nº 098/2012). Todas as 

gestantes que aceitaram participar do projeto assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foi coletada uma amostra de secreção vaginal por meio da 

inserção de um espéculo do fundo de saco de Douglas e a parede vaginal das 

gestantes, sendo que na coleta do material utilizou-se um swab para coleta e 

transporte de amostras com meio Stuart. Dos prontuários das gestantes obtiveram a  

características das gestantes como: idade, peso e acompanhamento gestacional, 

infecções nos últimos anos, exames realizados e medicamentos utilizados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Examinadas até o momento 43 prontuários de gestantes atendidas nos 

Centros de saúde da cidade de Ceilândia, DF. A idade média das gestantes foi de 

28 anos (16-40 anos). Apesar de constarem vários tipos de exames realizados 

(urina, glicemia, RH, HIV, ecografia transvaginal e ultra-sonografia), em nenhum dos 

prontuários analisado constava a informação de sintomas na região vaginal para 

candidíase. Em apenas dois prontuários (5%) havia confirmação de diagnóstico de 
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infecção do trato urinário e em seis (14%) foi constatada anemia. Em relação ao 

tratamento, em apenas dois prontuários (5%) foi registrado o uso de medicamento 

antifúngico (miconazol). 

Foram coletadas amostras de secreção vaginal de 26 pacientes, sendo que 

13 (50%) delas estavam infectadas por Candida spp. Na leitura das placas de Petri 

contendo os esfregaços, 50% das colônias apresentaram características 

morfológicas para Candida spp (Figura 1). 

 

Figura 1. Placas de Agar Sabouroud com Unidades Formadoras de Colônias de 

Candida spp detectadas em material vaginal de gestantes atendidas em Centros de 

Saúde de Ceilândia, Distrito Federal, 2012. Fonte: MACHADO et al., 2013. 
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