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Resumo:  A candidíase vaginal é considerada um dos problemas 

mais comuns da saúde ginecológica. Afeta diversas mulheres em 

diferentes faixas etárias, sendo que aproximadamente 75% da 

população feminina adulta terá algum episódio em algum período 

da sua vida e ainda poderá  ser afetada por outros problemas de 

saúde, como por exemplo diabetes mellitus. O objetivo deste 

trabalho foi identificar o conhecimento das mulheres sobre a 

candidíase vaginal. A metodologia foi uma pesquisa descritiva, 

entrevistando mulheres cadastradas em uma clínica de 

enfermagem, que após o seu consentimento para a pesquisa, 

participou de uma palestra sobre o tema e respondeu ao 

questionário. Foram entrevistadas 35 mulheres, com idade entre 18 

e 88 anos, encontrando-se uma média de 34 anos de idade. Das 

mulheres entrevistas apenas 01 era de nacionalidade boliviana, e 

as outras brasileiras. As pacientes responderam perguntas sobre o 

início de sua atividade sexual, se já receberam diagnóstico 

confirmatório de candidíase vaginal, qual o profissional que fez o 

diagnóstico. Também responderam sobre o seu conhecimento 

sobre a patologia sendo que a característica da patologia mais 

reconhecida pelas mulheres foi a presenta de corrimento vaginal, 

acompanhado de prurido vulvovaginal. Quando questionadas sobre 



 

 

o que faz quando apresenta algum dos sintomas 85% respondeu 

procurar o médico. Com esses resultados podemos concluir que a 

candidíase vaginal apesar de ser uma patologia comum na 

população feminina, ainda precisa de maiores intervenções 

educacionais, em especial pelo profissional enfermeiro para que a 

mulher tenha o tratamento adequado. O enfermeiro durante a 

consulta de enfermagem deve reconhecer todas as necessidades 

da mulher para que sejam atendidas na sua integralidade. 
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Abstract: Vaginal candidiasis is considered one of the most 

common gynecological health problems. It affects several women in 

different age groups, and approximately 75% of the adult female 

population will have an episode at some point in their life and may 

still be affected by other health problems, such as diabetes mellitus. 

The objective of this study was to identify women's knowledge about 

vaginal candidiasis. The methodology was a descriptive research, 

interviewing women registered in a nursing clinic, who after their 

consent to the research, participated in a lecture on the topic and 

answered the questionnaire. Thirty-five women, aged between 18 

and 88 years, were interviewed, with a mean age of 34 years. Of the 

women interviews only 01 was of Bolivian nationality, and the other 

Brazilian women. The patients answered questions about the 

beginning of their sexual activity, if they had already received a 

confirmatory diagnosis of vaginal candidiasis, which was the 

professional who made the diagnosis. They also answered about 

their knowledge about the pathology being that the characteristic of 

the pathology more recognized by the women was the one of 

vaginal discharge, accompanied by vulvovaginal prurido. When 

asked about what to do when they present any of the symptoms 

85% responded to seek the doctor. With these results, we can 

conclude that vaginal candidiasis, despite being a common 

pathology in the female population, still requires more educational 

interventions, especially by the nurse practitioner so that the woman 

has the appropriate treatment. The nurse during the nursing 

consultation must recognize all the needs of the woman so that they 

are fulfilled in their entirety. 
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Introdução 

Nas consultas ginecológicas o corrimento vaginal é uma das queixas 

mais comuns, sendo a candidíase vaginal uma das causas mais frequentes. 

Aproximadamente 75% da população feminina adulta, teve ou terá em algum 

período da sua vida um episódio de candidíase vaginal.1 

A etiologia da candidíase vaginal é relatada principalmente pela 

prevalência da Candida albicans, mas atualmente outras espécies do gênero 

Candida vem sendo encontradas, como C. glabrata, C. tropicalis, C. 

guillermondii e C. parapsilosis.2 

Por ser uma patologia de sintomas inespecíficos, é muito comum que 

aconteça a automedicação, talvez por não ser uma patologia tão valorizada, o 

que faz com que o diagnóstico correta seja um grande desafio.3 

De acordo como Ministério da Saúde (2015), todos os casos de 

corrimento vaginal são considerados infecções do trato reprodutivo, e a 

candidíase vaginal é uma das causas, classificada como infecção endógena. 

Apesar da Candidíase vaginal não ser considerada uma doença 

sexualmente transmissível, ela é mais prevalente nas mulheres sexualmente 

ativas, provavelmente por microorganismos colonizadores que penetram no 

epitélio por microabrasões.4 

Nos casos de candidíase vaginal, os sinais e sintomas dependerão do 

grau de infecção, podendo ser incluídos: 

• Prurido vulvovaginal 

• Disúria 

• Dispaurenia 

• Corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto de “leite coalhado” 

• Hiperemia 

• Edema vulvar 

• Fissuras e maceração da vulva 

• Fissuras e maceração da pele 

• Vagina e colo uterino recobertos por placas brancas. 

Ainda é importante avaliar e identificar os fatores de risco que 

predispõem a infecção vaginal, como: 

• Gravidez 
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• Diabetes mellitus 

• Obesidade 

• Uso de contraceptivos orais 

• Uso de medicamentos, como antibióticos, corticoides, 

imunossupressores  

• Quimioterapia e radioterapia 

• Hábitos de higiene e vestuário que aumentam a umidade e o calor local 

• Contato com substâncias alergênicas e/ou irritantes (talco, perfumes, 

sabonetes ou desodorantes íntimos) 

• Alterações da resposta imunológica, como infecção pelo HIV. 

Para a identificação das infecções do trato reprodutor, um dos exames 

realizados é a colpocitologia oncótica (Papanicolaou), por ser um exame rápido 

e relativamente de baixo custo, e de realização do enfermeiro.5 

Apesar do exame de Papanicolaou ter sido instituído para a identificação 

de alterações inflamatórias e lesões neoplásicas em colo uterino, tem 

funcionado como uma importante ferramenta na identificação da flora vaginal e 

suas alterações.5 

Para a identificação correta das infecções vaginais alguns exames como 

os testes de aminas, e de medição de pH são os mais indicados. Mas a 

indisponibilidade desses exames na prática diária, leva a Abordagem 

Sindrômica como a forma de identificação de alterações vaginais.5 

Essa abordagem baseia-se na identificação de sinais e de sintomas 

verificados no momento da avaliação clínica. 

           O objetivo da pesquisa é compreender o conhecimento de um grupo de 

mulheres cadastradas em uma clínica de enfermagem sobre candidíase 

vaginal e entender qual é o tratamento realizado pelas mesmas quando se trata 

desta patologia. 

 A hipótese a ser discutida é que a candidíase vaginal é uma patologia 

frequente, porém sem tratamento adequado, pois as mulheres não procuram 

ou demoram para procurar o atendimento médico para o tratamento e muitas 

das vezes confundem os sinais e sintomas com outras patologias. 

Diante deste cenário, justifica a realização desta pesquisa poderá 

favorecer a identificação das ações educativas do profissional enfermeiro nesta 

patologia.  
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      Método 

Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo descritiva-exploratório de 

natureza quantitativa sobre o conhecimento das pacientes sobre candidíase 

vaginal.  

O estudo foi desenvolvido na clínica de enfermagem de uma 

universidade privada localizada em um município de São Paulo na região Norte 

A população foi composta pelas mulheres cadastradas na clínica de 

enfermagem, que aceitarem participar da pesquisa, com a ciência do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

O instrumento foi elaborado com objetivo de obter as variáveis sócio 

demográficas para caracterizar as pacientes atendidas e para identificar os 

principais fatores que favorecem a adesão ao tratamento (Apêndice A). 

Foram analisadas variáveis para identificar o conhecimento sobre a 

patologia, como sinais e sintomas e tratamento. 

  Para a presente pesquisa, os dados serão obtidos conforme descrito no 

fluxograma a seguir: 

 Figura 1. Fluxograma dos procedimentos de coleta de dados utilizados para a 

presente pesquisa. São Paulo, 2017. 

 

Os dados levantados para o presentes estudo serão analisados no 

programa Microsoft Excel® , estabelecendo-se as análises descritivas e 

pertinentes ao estudo. 

O tipo de estudo ora proposto não implica risco aos sujeitos, dada sua 

natureza. Seus benefícios serão traduzidos, indiretamente, em acréscimo de 

Obtenção da autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Paulista

Conferência dos Critérios de Inclusão 

Convocação das pacientes para consulta de enfermagem 

Organização das variáveis no software Microsoft Excel®
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conhecimentos aos pesquisados, à unidade de serviços e a população 

estudada por meio da divulgação dos resultados para coordenação da unidade 

que deverá contemplá-los em suas propostas educativas. 

Após a entrega do relatório final, os resultados serão divulgados para a 

instituição para que possam usufruir das informações obtidas no estudo e 

planejar ações de saúde importantes para a qualidade da assistência de 

enfermagem. Contribuindo assim para que os profissionais de saúde 

aprimorem seu atendimento a esta população visando a melhoria da qualidade 

da assistência à saúde. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Paulista – 

UNIP, para avaliação e manifestação favorável à pesquisa, tendo como nº 

CAAE 75115717.0.0000.5512, Aprovado pelo Comitê de acordo com o Parecer 

nº 2.278.032. Para o desenvolvimento do estudo, serão seguidas as diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas, conforme Resolução 466/12. 
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  Resultados 

 

Participaram da pesquisa 35 mulheres, com idade entre 18 e 88 anos, 

sendo que a média de idade foi de 34 anos. 

A grande maioria (97%) das mulheres eram brasileiras, naturais do 

estado de São Paulo. Apenas 01 paciente era boliviana. 

Ao responder sobre a patologia principal do estudo 17 mulheres (48,5%) 

relataram já ter tido diagnóstico de candidíase vaginal. 

Sobre os antecedentes ginecológicos 3 pacientes informaram nunca ter 

tido relação sexual, e 1 destas pacientes já teve o diagnóstico de candidíase 

vaginal. 

Sobre a identificação dos sintomas sobre o quadro que são 

reconhecidos pelas mulheres, o mais citado foi a presença de corrimento 

branco, seguido de prurido vaginal, além de sintomas como hiperemia vulvar e 

dispaurenia. 

 Ao apresentarem os sintomas 85% das entrevistadas relataram procurar 

atendimento médico, seguido de 9% que procuram fazer o exame de citologia 

oncótica e apenas 6% relataram fazer uso de pomada. 

 Em relação à realização de citologia oncótica apresentamos na Tabela 1 

o intervalo de tempo da última coleta. 

Tabela 1 – Tempo de realização da citologia oncótica. São Paulo, 2018. 

Tempo N % 

Menos de 1 ano 11 31,4 

Não informado 10 28,6 

1 ano 5 14,5 

2 anos 4 11,4 

Nunca 3 8,5 

3 anos 1 2,8 

Menos de 2 anos 1 2,8 

Total 35 100 

 Ao procurarem o serviço de saúde para realização de diagnostico da 

patologia, 14 entrevistadas relataram que foi o profissional médico que realizou 

o diagnóstico e 3 pacientes relataram diagnóstico realizado pelo profissional 

enfermeiro. 
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   Discussão  

 A candidíase vaginal é uma ocorrência comum na grande maioria das 

mulheres, entretanto nesta amostra, foi percebido que algumas mulheres 

encontram dificuldade em identificar o quadro como uma infecção ginecológica. 

 Os resultados finais mostraram que a população entrevistada atendida 

na clínica foram mulheres entre 18 e 88 anos de idade, sendo a média de idade 

34 anos, mostrando que esta é uma infecção que pode estar presente em 

qualquer faixa etária e momento da vida sexual da mulher. 

Dentre os principais sintomas relatados a presença de corrimento branco 

e prurido vulvovaginal são característicos para a mulher identificar esta 

infecção. Em relação ao tratamento a maioria das pacientes procuram por  

atendimento médico para diagnosticar a candidíase vaginal e iniciar o 

tratamento imediato, o que demonstra a preocupação em tratamento 

adequado. 
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Conclusões 

 
Com a análise dos questionários, pode-se observar que muitas mulheres 

não sabem reconhecer os sinais da candidíase vaginal e talvez por isso 

procurem o médico imediatamente para diagnóstico e tratamento. 

A Candidíase vaginal está presente em mulheres com ou sem atividade 

sexual. 

Apenas 17,6% dos diagnósticos de candidíase foram realizados pelo 

profissional enfermeiro, o que demonstra que poucas pacientes sabem da 

possibilidade de realização de consulta ginecológica por este profissional. 

A procura pelo profissional enfermeiro para o atendimento de saúde da 

mulher ainda é muito pequeno, apesar da sua capacidade técnica de 

realização, orientação e tratamento da paciente mediante os protocolos de 

saúde governamentais. 
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APÊNDICE A: Instrumento para Coleta de Dados Sociodemográfico e Hábitos 
de Saúde 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
Nome (iniciais):  IDADE ( anos) 

___________  
DATA DE 

NASCIMENTO 
____/____/____ 

NATURALIDADE: 
 

NÍVEL EDUCACIONAL: 
1. Analfabeto(   )  2. Ensino Fundamental(   )  3. Ensino Médio(   )  4. Superior Completo(   )  

 

 5. Superior Incompleto(   )  6. Pós Graduação(   ) 

ESTADO CIVIL: 
1. Solteiro(   )  2. Casado(   )  3. União Consensual(   )  4. Separado(   )  5.Divorciado(   )  6.Viúvo(   ) 

RELIGIÃO: 
1. Ateu(   )  2. Evangélico(   )  3.Católico(   )  4. Espirita(   )  5. Outros:....................................................... 

SITUAÇÃO DE TRABALHO: 
1. Empregado(   )  2. Desempregado(   )  3. Aposentado(   )  4.Dona de Casa(   )  5. Autonomo(   )   

6. Estudante(   )  7. Licença Saúde(   ) 

Patologias / Situação Atual 
1. Hipertensão Arterial (     )   2. Diabetes Mellitus (    ) 3. Gestante (      )      IG 

PROFISSÃO: 
_________________________________ 

Número de filhos 
_______________________ 

Tipo de moradia 
1. Própria (   )  2. Alugada (  ) 

 

DADOS SOBRE O CONHECIMENTO DA DOENÇA 
1. Com que idade você teve a primeira relação sexual? 

2. Você já teve o diagnóstico de candidíase vaginal? 

3. Se sim, há quanto tempo: (        )  

4. Quem fez o diagnóstico (     ) médico   (     ) enfermeiro (      ) outro profissional 

5. Quantas vezes você apresentou sinais de candidíase vaginal no último ano? 

6. Assinale os sintomas abaixo que você já teve com quadro de candidíase vaginal: 
(      ) coceira vulvovaginal 
(      ) dor para urinar  
(      ) dor durante a relação sexual  
(      ) Corrimento branco, grumoso, sem cheiro e com aspecto de “leite coalhado” 
(      ) vermelhidão na genitália externa 
(      ) inchaço na vulva 
(      )Fissuras e maceração da vulva 
(      )Fissuras e maceração da pele 

7. Você faz ou fez algum tratamento para câncer 
(     ) não  
(     ) já fiz    -   há quanto tempo (      ) 
(     ) sim 
(      ) quimioterapia     (       ) radioterapia 

8. Data do último exame de Papanicolau 

9. O que você faz quando apresenta esses sintomas 
(     ) vou ao médico 
(    ) faço Papanicolau 
(     ) utilizo pomada 
(     ) faço banho de assento 
(     ) outros 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro Participante: 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa 

intitulada CANDIDÍASE VAGINAL: CONHECIMENTO DE UM GRUPO DE 

MULHERES CADASTRADAS EM UMA CLÍNICA DE ENFERMAGEM que se 

refere a um projeto de Graduação do(s) participante(s) FERNANDA 

VALERIANO DA SILVA a qual pertence ao Curso de Enfermagem da Unip – 

Campus Norte. 

 O(s) objetivo(s) deste estudo é o de descrever o conhecimento de um 

grupo de mulheres cadastradas em uma clínica de enfermagem sobre 

candidíase vaginal. Os resultados contribuirão para o melhor atendimento das 

mulheres portadoras destas patologias pelo profissional enfermeiro. 

 Sua forma de participação consiste em responder ao questionário 

elaborado pelas pesquisadoras para a elaboração do pesquisa. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que 

garante seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

 Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos 

ressarcimentos ou indenizações. 

 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta 

pesquisa o risco pode ser avaliado como: Não há risco.   

 São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação 

nesta pesquisa: melhorar o conhecimento de sua patologia e esclarecendo 

suas dúvidas. 

 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que 

poderá recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda 

descontinuar sua participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou 

sem prejuízo ao seu cuidado. 

 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 

disposição para maiores informações. 
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 Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e 

outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato 

com o pesquisador principal – Paula de Sousa e Castro, Rua Dr. João 

Batista Soares de Faria, 89 – Santana. São Paulo. SP. 

Eu____________________________________________________________ 

(nome do participante e número de documento de identidade) confirmo que 

Fernanda Valeriano da Silva explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem 

como, a forma de participação. As alternativas para minha participação também 

foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, 

eu concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário desta 

pesquisa. 

Local e data:      ,    de           de 20   . 

_____________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal) 

______________________________ 

(Assinatura da testemunha para casos de sujeitos analfabetos, 

semianalfabetos ou portadores de deficiências auditiva, visual ou motora). 

Eu,_____________________________________________(nome do membro 

da equipe que apresentar o TCLE) obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante 

legal para a participação na pesquisa. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

____________________________________________ 

(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 

 

 
 
 
 


