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RESUMO 

  A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma patologia ocasionada pelo fungo 

Candida sp, que atinge cerca de 75% das mulheres em alguma fase da vida. Há uma 

série de fatores de risco associados à infecção e um expectro de sintomas envolvidos. 

Visto o número de mulheres acometidas pela infecção, o diagnóstico se torna de 

extrema importância. O objetivo deste trabalho foi descrever a importância do 

diagnóstico de Candida sp. no trato genital feminino por diferentes métodos. Foi 

realizada revisão da literatura e os resultados parciais revelaram que os métodos mais 

eficientes e mais utilizados são a citologia, coloração por Gram e o exame clínico 

INTRODUÇÃO 

  A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção provocada pelas várias 

espécies de Candida, que são leveduras comensais da mucosa vaginal e digestiva e 

que tornam-se patogênicas, quando há uma alteração do ambiente vaginal. Se 

sintomática provoca lesões na vulva e vagina, sendo muito comum haver ardência, 

prurido, vermelhidão, edema na região afetada, dor durante as relações sexuais e um 

corrimento vaginal de coloração esbranquiçada.  

  Muitos fatores de risco estão associados com o aparecimento da CVV, 

como: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais, vestuário, higiene íntima 

inadequada, relações sexuais, doenças como a diabetes e o HIV. A presença desta 

levedura no trato genital pode ser uma das manifestações iniciais da AIDS, aumentando 

ainda mais sua relevância. Também existe a possibilidade de que processos 

infecciosos ocasionados pela Candida sp ativem infecções latentes por HPV. 

  Tendo em vista o número de mulheres acometidas pela candidíase 

vulvovaginal e o transtorno provocado por esta infecção, o diagnóstico se torna 

essencial.  

OBJETIVO 

  O presente trabalho tem por objetivo descrever a importância do 

diagnóstico de Candida sp. no trato genital feminino por diferentes métodos. 



METODOLOGIA 

 O estudo foi elaborado a partir do levantamento de dados encontrados na 

literatura já existente, recorrendo-se a pesquisa bibliográfica, baseada em livros e 

acesso a bancos de dados como Scielo e Bireme, apontando os aspectos essenciais 

pertinentes ao tema. 

DESENVOLVIMENTO 

  Devido à variedade de espécies do gênero Candida e aos inúmeros 

sintomas provocados pela CVV, são utilizadas diferentes metodologias diagnósticas e 

terapêuticas. Ente elas, estão: 

  Diagnóstico clínico – É feito com o auxílio do espéculo, sendo possível 

observar placas esbranquiçadas na parede vaginal e no colo do útero. Para sua 

realização é necessário uma excelente anamnese e exame físico do paciente. 

  Exame a fresco – a microscopia da secreção vaginal apresenta baixa 

sensibilidade e alta especificidade. O material é obtido através das paredes laterais da 

vagina, é colocado em lâmina com posterior adição de solução fisiológica e analisado 

ao microscópio para detectar a presença de micélios e hifas de Candida e também para 

a pesquisa de lactobacilos e leucócitos. 

  Exame direto pelo Gram – possui maior sensibilidade que o exame a 

fresco, é de fácil realização e baixo custo. A bacterioscopia mostra pseudo-hifas 

fortemente coradas pelo Gram. 

  Colpocitologia corada – É o exame mais utilizado na ginecologia, pois 

pode identificar facilmente as alterações na microbiota e infecções vaginais. A 

coloração de Papanicolaou é feita a partir do esfregaço vaginal, permitindo a 

visualização das hifas do fungo.  

  Cultura – o isolamento da Candida em cultura microbiológica permite a 

certificação da presença do fungo, mas a confirmação é feita na microscopia, a partir do 

esfregaço das colônias. A técnica é mais indicada nos casos de candidíase recorrente, 



resistente ou de mulheres sintomáticas para confirmação de diagnóstico. Não é um 

método rápido e pode haver falsos positivos em colonização assintomática. 

  Histopatologia- Avalia a extensão dos danos causados pela CVV, a 

profundidade da pseudo-hifa no tecido e define a natureza da resposta do hospedeiro 

ao patógeno, através de biópsias da parede vaginal. 

  Reação em cadeia por polimerase (PCR) – Costuma ser mais utilizada no 

diagnóstico precoce de Candidíase sistêmica. Possui alta sensibilidade e é um método 

rápido, porém deve ser empregada associada a outras técnicas. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

  Tendo em vista que um bom diagnóstico é aquele que fornece resultados 

rápidos e eficientes, de simples realização e de baixo custo, a citologia, a coloração por 

Gram e o exame clínico se mostraram os métodos mais vantajosos. A cultura é um 

método que possui alta sensibilidade, porém não é recomendada como avaliação 

inicial, pois possui alto custo e requer pelo menos 24 horas para sua realização. A PCR 

oferece vantagens em relação ao diagnóstico feito em cultura, pois é realizada em 8 

horas, porém deve ser sempre empregada juntamente com outras técnicas, sendo mais 

indicado para o diagnóstico precoce de candidíase sistêmica. Já a histopatologia é mais 

indicada para se compreender a patogenia da CVV e não como diagnóstico inicial.  
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