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Resumo: O objetivo deste estudo foi de identificar, a partir de estudos científicos, quais 

fatores de riscos estão relacionados com a Candidíase Vulvovaginal (CVV), Vaginose 

Bacteriana (VB) e Tricomoníase em pacientes atendidas pelo serviço básico de saúde. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico, no SciELO e PubMed, utilizando combinações de 

descritores a partir da pergunta norteadora, realizando uma análise crítica dos estudos 

incluídos. Os resultados desta revisão foram baseados em cinco artigos que se enquadraram 

nos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Conclui-se que os principais 

fatores de risco para infecções vaginais foram o uso de anticoncepcionais, hormonais ou por 

dispositivo intrauterino, Vírus da Imunodeficiência Humana e Diabetes Mellitus Gestacional, 

enquanto o uso de duchas vaginais e coitos frequentes estão estritamente relacionados à VB.  

 

Descritores: Fatores de Risco, Candidíase, Vaginose Bacteriana, Tricomoníase, Unidade 

Básica de Saúde 

 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH VAGINAL PATHOGEN INFECTION IN 

PATIENTS CARED FOR BY THE BASIC HEALTH CENTERS 

 

Abstract: The aim of this study was to identify, from scientific studies, which risk factors are 

related to Vulvovaginal Candidiasis (CVV), Bacterial Vaginosis (BV) and Trichomoniasis in 

patients treated by the basic health service. A bibliographic survey was performed in SciELO 

and PubMed, using combinations of descriptors from the guiding question, performing a 

critical analysis of the included studies. The results of this review were based on five articles 

that met the previously established inclusion and exclusion criteria. It was concluded that the 

main risk factors for vaginal infections were the use of contraceptives, hormones or 

intrauterine devices, Human Immunodeficiency Virus and Gestational Diabetes Mellitus, 

while the use of vaginal douches and frequent intercourse are strictly related to BV. 

 

Keywords: Risk factor, Candidiasis, Vaginosis, Bacterial, Trichomonas Infections, Health 

Centers. 
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As infecções cervicovaginais são causadas por uma mudança na microbiota vaginal, a 

qual é caracterizada pela redução do número de Lactobacillus spp (LOPES et al, 2016). Estas 

bactérias são responsáveis pela proteção externa da mucosa vaginal contra microrganismos 

invasores, mas quando estão em número reduzido, patógenos oportunistas, Gardnerella 

vaginalis, Candida sp. e Trichomonas vaginalis, podem se desenvolver na mucosa vaginal, 

causando as vaginites, tais como, Vaginose Bacteriana (VB), Candidíase Vulvovaginal 

(CVV) e Tricomoníase, respectivamente (LINHARES. GIRALDO; BARACT, 2010). 

Os sintomas típicos das vaginites são fatores importantes para que pacientes 

acometidas por infecções vaginais busquem por atendimento médico para a realização do 

diagnóstico e posterior tratamento. De acordo com o trabalho de Workowski e Bolan, (2015) 

a frequência das vaginites ocorre em cerca de 40% a 50% dos casos como VB, a CVV é 

observada em 20% a 25% e tricomoníase corresponde a 15% a 20% dos casos. 

As vaginites são determinadas a partir dos sintomas vaginais, que incluem corrimento, 

odor fétido, dor, prurido, desconforto ou irritação. A maioria das mulheres podem apresentar 

pelo menos um episódio de vaginite durante toda a sua vida, onde o diagnóstico ginecológico 

é observado na atenção primária de saúde (HAINER; GIBSON, 2011). 

Partindo do pressuposto, há diversos fatores de risco que são responsáveis pelo 

desenvolvimento de alterações na flora vaginal, onde ocasionalmente patógenos oportunistas 

instalam-se, e proliferam-se, substituindo a microbiota normal, causando quadros patológicos 

como as infecções vaginais (LINHARES. GIRALDO; BARACT, 2010). Diante da 

problemática, a presente revisão tem como objetivo identificar, a partir de estudos científicos 

disponíveis em bases de dados, quais fatores de riscos estão relacionados com estas infecções 

em pacientes atendidas pelo serviço básico de saúde. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo refere-se a uma revisão integrativa, realizando coleta de dados a 

partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico publicado desde os anos 

de 2009 a 2019. As bibliografias foram obtidas a partir das seguintes bases de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e US National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PubMed). 
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Com auxílio da ferramenta Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizou-se os 

seguintes descritores, que foram dispostos entre si de diversas formas, para a busca dos 

artigos científicos na opção de língua portuguesa e inglesa: “Fatores de risco (Risk factor)”, 

“Candidíase (Candidiasis)”, “Vaginose bacteriana (Vaginosis, Bacterial) ”, “Tricomoníase 

(Trichomonas Infections)” e “Unidade Básica de Saúde (Health Centers)”. 

Foram incluídos estudos originais, transversal e estudos de casos clínicos, publicados 

em inglês, português e espanhol, realizados em humanos ou animais e, artigos publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. Não foram selecionados 

outros trabalhos de revisões bibliográficas ou ainda que não tivessem relação com o 

questionamento central desta revisão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 13 trabalhos, sendo que destes, oito artigos não estavam de acordo 

com o objetivo proposto nesta revisão e por este motivo foram retirados deste estudo, 

respeitando os critérios de inclusão e exclusão. Portanto, foram incluídos cinco trabalhos que 

estão organizados na Tabela 1. 

Tabela 1. Apresentação dos artigos selecionados de acordo com os dados de fatores de risco 

para infecções vaginais. 

Autor, 

ano 

Tipo de 

estudo 

Local Participantes Média 

de 

idade 

Fatores de 

risco 

Conclusão 

Nwadioha 

et al., 2011 

Prevalência Jos, 

Plateau, 

estado da 

Nigéria 

700 mulheres 26 anos HIV Houve diferença 

significativa na prevalência 

de VB entre o grupo de 

HIV/AIDS e o grupo de 

pacientes não infectados 

pelo HIV no estudo. 

Valencia-

Arredondo; 

Yepes-

López, 

2018 

Estudo 

descritivo 

transversal 

Municípios 

de 

Apartadó e 

Rionegro 

6.447 

prontuários de 

mulheres 

35 anos Gravidez, início 

da relação sexual 

antes de 18 anos, 

tabagismo, mais 

de três 

companheiros, 

anticoncepcionais 

hormonais e 

DIU. 

O comportamento de VB, 

CVV e tricomoníase foram 

semelhantes ao relatado em 

outras pesquisas, não 

havendo diferença entre os 

municípios estudados, 

apesar das diferenças nos 

contextos socioeconômicos 

e culturais. 

Rezk et al., 

2017 

Estudo 

observacional 

prospectivo 

Shibin El 

Kom, Egito 

430 mulheres 27 anos IMC, Histórico 

de VB e IST, 

Ducha vaginal e 

O uso de COCs e LNG-IUS 

está associado a um risco 

aumentado e comparável de 
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coito >5 

vezes/semana, 

 

aquisição de VB, infecções 

por T. vaginalis e C. 

albicans, que é maior 

durante o uso inicial do 

método, mas que melhora 

com o tempo. 

Wang et 

al., 2016 

Estudo 

transversal 

Província 

de Anhui, 

na China 

52.481 

mulheres 

36 anos Métodos 

contraceptivos 

O estudo mostra que todos 

os métodos contraceptivos 

podem levar a ITRs, 

especialmente para a 

endocervicite. Portanto, 

uma avaliação adequada do 

uso de métodos 

contraceptivos é necessária 

para a saúde reprodutiva 

feminina. 

Zhang et 

al., 2018 

Estudo 

prospectivo 

Pequim, 

China 

386 mulheres 

grávidas 

 

28 anos DMG Em conclusão, a taxa de 

infecção vaginal foi maior 

no DMG em comparação 

com mulheres grávidas 

saudáveis. O DMG e a flora 

vaginal anormal ambos 

foram associados a 

resultados adversos da 

gravidez.  
VB: Vaginose bacteriana; HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana; AIDS: Síndrome da Imunodeficiência Humana; DIU: 

Dispositivo Intrauterino; CVV: Candidíase Vulvovaginal; ITRs: Infecções do Trato Reprodutivo; IST: Infecção Sexualmente 

Transmissível; IMC: Índice de Massa Corporal; COC: Anticoncepcional Oral Combinado; LNG-IUS: Levonorgestrel 

Sistema Intrauterino; DMG: Diabetes Mellitus Gestacional 

De acordo com um estudo realizado por Valencia-Arredondo e Yepes-López (2018) 

com 3.762 mulheres (58,4%) de Apartadó e 2.685 (41,6%) do município de Rionegro, 

relataram uma prevalência para VB de 29,9%, CVV de 10,7% e tricomoníase 3,2%, viu-se 

também, que a associação entre VB, CVV e tricomoníase com os fatores de risco, que 

incluem, ter mais de três gestações, início da relação sexual antes dos 18 anos, fumar, possuir 

mais de três parceiros sexuais, uso de contraceptivos hormonais e DIU, não foram 

encontradas associações estatisticamente significativas, diferentemente do que evidenciam 

outros estudos, como observado na pesquisa de Wang et al., (2016), a qual, constatou que os 

métodos contraceptivos exceto Implante Subdérmico e injetáveis, são fortemente associados à 

causa de VB com 12% dos casos, tricomoníase com 4,5%, CVV com 4,3% e endocervicite 

representando o maior número de casos com uma taxa de 49,6%, porém não houve evidências 

de influência significativa de fatores socioeconômicos e educacionais relativos à infecções do 

trato reprodutor feminino. 
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Em concordância, tem-se o trabalho de Rezk et al., (2017) que encontrou relação entre 

o uso de contraceptivos hormonais combinados, com uma taxa relativamente alta de VB, 

Tricomoníase e CVV, onde durante o período de estudo, foi observado a aparição de diversos 

sintomas associados a estas infecções vaginais, destacando os fatores de riscos mais frequente 

para VB os quais se incluem, uso de duchas vaginais e coitos a partir de 5 vezes por semana, e 

histórico de VB, no entanto, essas infecções apresentaram melhora a longo prazo. 

Zhang et al., (2018) em seu estudo de comparação da flutuação da microbiota vaginal 

de mulheres gestantes saudáveis e gestantes portadoras de diabetes mellitus gestacional 

(DMG), mostrou diferença significativa para casos de VB e CVV nas participantes gestantes 

portadoras de DMG, onde VB apresentou 10,4%  dos casos, e CVV 22,6% dos casos, e nas 

gestantes saudáveis houve 9,5%  dos casos de VB, e 9,7%  para CVV, tais resultados apontam 

a DMG com um fator de risco para infecções como CVV e VB. Em relação à VB, Nwadioha 

et al., (2011) em seu trabalho fez a comparação de números de casos de VB em mulheres 

portadoras de HIV e não portadoras, evidenciando que HIV é um dos fatores de risco para 

VB, o mesmo estudo mostra 36% de casos positivos para VB em uma amostra de 350 

pacientes, e uma porcentagem de 20% de casos confirmados em pacientes saudáveis, o que é 

relativamente menor em comparação com resultados de mulheres portadoras de HIV. 

 

4. CONCLUSÃO  

A partir dos artigos selecionados, conclui-se que os fatores de risco para vaginites, 

CVV, VB e Tricomoníase são variados, destacando-se como principais o uso de 

anticoncepcionais hormonais, DIU, HIV e DMG são concernentes com as infecções vaginais 

aqui já citadas, enquanto o uso de duchas vaginais e coitos frequentes estão estritamente 

relacionados à VB.  
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