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RESUMO: 

O método citopatológico atualmente é reconhecido como a melhor forma de 

diagnosticar o câncer do colo de útero e sua prevenção, mas também é possível o 

diagnóstico de alguns agentes microbiológicos como: Gardnerella vaginalis. O 

trabalho avaliou a importância do diagnóstico de Gardnerella vaginalis no 

diagnóstico por citopatologia oncótica. Realizado por meio de revisão bibliográfica 

utilizando artigos periódicos e livros referentes ao assunto abordado. Foi verificado 

que o método citopatológico é importante para o diagnóstico e o tratamento precoce 

das Gardnerella vaginalis presentes no meio cervico vaginal. 

INTRODUÇÃO: 

O método citopatológico de Papanicolau é uma das melhores maneiras de se 

diagnosticar o câncer do colo do útero e outras patologias derivadas de 

microrganismos. 

Dentre os microrganismos que serão diagnosticados por este método 

destaca-se a Gardnerella vaginalis. Embora a verificação e especificidade do 

método seja variável, a recomendação é de que o diagnóstico seja feito. 

OBETIVO: 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância do diagnóstico de 

Gardnerella vaginalis por meio do método citopatológico cérvico vaginal. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O trabalho foi realizado em base bibliográfica presente em livros e artigos 

periódicos publicados em banco de dados como Scielo. 

DESENVOLVIMENTO: 

A Gardinerella vaginalis é uma bactéria que tem a morfologia de coco bacilo, 

é anaeróbica e gram variável e tem crescimento em pH ácido em torno de 5,5. Esta 

bactéria normalmente se localiza na superfície das células escamosas, obtendo uma 

granulação cianófila formando células conhecidas como alvo ou clue cell, que causa 

corrimento vaginal leitoso, bolhoso com odor fétido e até mesmo de peixe podre 

(SILVA NETO,2012; LIMA,2013). 



A vaginose bacteriana é uma infecção polimicrobiana, porém com maior 

incidência de Gardnerella vaginalis por ser uma bactéria anaeróbica. A sua presença 

isolada não é sinal de vaginose bacteriana, pois é observada no ecossistema natural 

(AMORIM,2003). 

Atualmente a vaginose bacteriana tem alta prevalência em mulheres 

reprodutivamente ativas, mesmo não possuindo etiologia ao certo, deve-se destacar 

a sua presença a alguns fatores extrínsecos como o uso de : DIU, espermicida, 

antibióticos , contraceptivos entre outros. A vaginose bacteriana altera a microbiota 

vaginal reduzindo o numero de Lactobacillos spp. elevando o pH da vagina 

(CARVALHO,2001; LEITE,2011). 

Em gestantes, a vaginose bacteriana esta associada com : parto prematuro, 

ruptura prematura de membrana, baixo peso ao nascer, aborto e até mesmo morte 

neonatal. Na maioria dos casos é assintomática, por isso é muito importante o seu 

diagnóstico. Também esta descrita a associação de Gardnerella vaginalis com um 

aumento do risco de infecção pelo vírus HIV, em países como Uganda estima-se 

essa relação em mais de 50%. O diagnóstico pode ser realizado por diferentes 

métodos, dentre eles é importante destacar o método citopatológico de Papanicolau 

devido a facilidade de ser aplicado, rapidez e baixo custo(LIMA,2013). 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

O método citopatológico é de suma importância para verificação de células 

pré-malignas e malignas ou de agentes microbianos para o diagnóstico como 

Gardnerella vaginalis que se diagnosticada e tratada corretamente pode evitar 

complicações na gestação como: parto prematuro, ruptura prematura de membrana, 

aborto e até morte neonatal, também esta descrito a associação de Gardnerella 

vaginalis  com a infeção do vírus HIV. 

 

 

 

 

 



FONTES CONSULTADAS: 

ALESSI, A. M. B. ; OKASAKI, E. L. J. Diagnóstico, tratamento e prevenção das 

vaginoses e vulvovaginites durante a gestação. Revista de enfermagem da 

Universidade de Santo Amaro. p.5-8,2007. 

CARVALHO,M. H. B. et al. Associação da vaginose bacteriana com o parto 

prematuro espontâneo. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. v.23, no 8, 

p.529-533, 2001. 

CONSOLARO, M. E. L. ; MARIA, E. S. S. Microbiologia cervico 

vaginal.p.289.Citologia cervico vaginal: Texto e atlas. São Paulo:Rocca,2012. v.1 

p: 72-100. 

FACHINI,A. M. et al. Vaginose bacteriana e trabalho de parto prematuro: uma 

associação não muito bem compreendida. Jornal Brasileiro de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. p. 149-152 , 2005. 

LEITE,S.R.R.F et al. Perfil clínico e microbiológico de mulheres com vaginose 

bacteriana. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. v.32 , no 2 ,p.2-7 , 

2010. 

LIMA,T. M. et al. Corrimentos vaginais em gestantes: comparação da          

abordagem sindrômica com exames da pratica clinica de enfermagem. Revista da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. v. 47 , no 6 , p. 1265-

1271,2013. 

RIBEIRO,A.A et al. Agentes microbiológicos em exames citopatológicos  :  estudo de 

prevalência. Sociedade Brasileira de Analises Clínicas. v.39 , no 3 , p.179-

181,2007. 

SILVA NETO,J. C. Microbiologia cervico vaginal.p.146 Citologia Clínica do Trato 

Genital Feminino. Rio de Janeiro: Revinter,2012 v.1  p.8-53. 


