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ABORDAGEM ATUAL DA CANDIDÍASE VULVOVAGINAL NO PERÍODO GRAVÍDICO
Fernanda de Moura Soaresa
Rafael Monteiro Pereirab
Resumo
A candidíase vulvovaginal é uma das infecções endógenas mais frequentes
que ocorrem durante a vida reprodutiva feminina, entre a puberdade e a menopausa. O
objetivo deste estudo foi caracterizar as pesquisas nacionais e internacionais sobre candidíase
vulvovaginal durante a gestação. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O levantamento
bibliográfico abrangeu as publicações de 2006 a 2016 presentes nos bancos de dados LILACS
e MEDLINE. Para a busca dos artigos foram utilizados os termos presentes nos Descritores em
Ciência e Saúde (DeCS): “candidíase vulvovaginal” e “gravidez” e o conector “AND”. Foram
identificados 12 artigos que compuseram a amostra do estudo. Os resultados apontaram que
o tema é de interesse internacional, com publicações em diferentes países. Concluiu-se que a
grande prevalência de candidíase vulvovaginal em gestantes, especialmente colonizadas por
Candida albicans, observada nas pesquisas nacionais e internacionais, evidencia a importância
de exames rotineiros para as afecções vaginais, independentemente do status sintomático, a fim
de garantir melhor assistência à mulher durante seu período gravídico.
Palavras-chave: Candidíase vulvovaginal. Gravidez. Saúde pública.

CURRENT APPROACH TO VULVOVAGINAL CANDIDIASIS IN THE PREGNANCY PERIOD
Abstract
The Vulvovaginal Candidiasis is one of the most frequent endogenous infections
during the female reproductive life between the puberty and menopause. The objective of
this study was to characterize the national and international researches about Vulvovaginal
Candidiasis during the pregnancy. It is a literature integrative review. The bibliographic search
a
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comprised publications from 2006 to 2016 in LILACS and MEDLINE databases. In order to
search for the articles, the terms present in the Health Sciences Descriptors (DeCS) were used:
“Vulvovaginal Candidiasis” and “pregnancy” and the connector “AND”. 12 articles which
constitute the sample for the study were identified. The result shows that the theme constitutes
international interest, with publications from different countries. In conclusion, the prevalence
of Vulvovaginal Candidiasis in pregnant women, specially colonized by Candida albicans,
observed in national and international researches, shows the importance of routine exams for
vaginal affections, regardless the symptomatic status, in order to grant the best assistance to the
woman during her pregnancy period.
Keywords: Candidiasis vulvovaginal. Pregnancy. Public health.

ABORDAJE ACTUAL DE LA CANDIDIASIS VULVOVAGINAL DURANTE LA GESTACIÓN
Resumen
La candidiasis vulvovaginal es una de las infecciones endógenas más frecuentes
que ocurren durante la vida reproductiva femenina, entre la pubertad y la menopausia. El
objetivo de este estudio fue caracterizar las investigaciones nacionales e internacionales sobre
candidiasis vulvovaginal durante la gestación. Tratase de una revisión integrativa de la literatura. El
levantamiento bibliográfico abarcó las publicaciones de 2006 a 2016 presentes en los bancos de
datos LILACS y MEDLINE. Para la búsqueda de los artículos fueron utilizaron los términos presentes
en los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): “candidiasis vulvovaginal” y “embarazo” y el
conector “AND”. Fueron identificados 12 artículos que compusieron la muestra del estudio. Los
resultados apuntaron que el tema es de interés internacional, con publicaciones en diferentes
países. Concluyóse que la gran prevalencia de candidiasis vulvovaginal en gestantes, especialmente
colonizadas por Candida albicans, observada en las encuestas nacionales e internacionales,
evidencia la importancia de exámenes de rutina para las afecciones vaginales, independiente del
status sintomático, a fin de garantizar mejor asistencia a la mujer durante su período de embarazo.
Palabras clave: Candidiasis vulvovaginal. Embarazo. Salud pública.

INTRODUÇÃO
A candidíase vulvovaginal é uma das infecções endógenas mais frequentes que
ocorrem durante a vida reprodutiva feminina, entre a puberdade e a menopausa. Consiste
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de uma vulvovaginite que atinge a mucosa vaginal e vulvar, causada por fungos do gênero
Candida. Esses microrganismos são colonizantes habituais do trato gastrointestinal, que podem,
em condições especiais, tornar-se patogênicos1.
Durante a gestação, podem ocorrer distúrbios no mecanismo fisiológico do trato
genital, como alterações hormonais, que são apontados como estimulantes à proliferação
fúngica. O desequilíbrio do número desses microrganismos existentes na vagina resulta
em processos infecciosos2. Essas infecções estão associadas às complicações na gestação, o
que evidencia a importância do acompanhamento pré-natal para diagnóstico e tratamento
adequados3.
Como a candidíase vulvovaginal é um relevante problema na saúde das mulheres,
é importante que os profissionais, que atuam nessa área, ampliem seus conhecimentos sobre
os aspectos atuais que estão sendo abordados sobre essa infecção. Compreender a patologia,
bem como a segurança ou riscos de medicamentos usados para tratá-la no período gestacional
são importantes medidas para prevenir o desenvolvimento de complicações e sequelas para a
mãe e o filho.
Desse modo, espera-se que os dados deste estudo possam estimular a atualização,
reflexão e a prática dos profissionais de saúde da atenção básica com relação à assistência pré-natal quanto às vaginites ocorrentes durante esse importante período: a gravidez.
Nessa perspectiva, emergiu a seguinte questão norteadora: Quais as produções
científicas sobre o tema candidíase vulvovaginal durante o período gravídico?
O presente estudo objetiva caracterizar as pesquisas nacionais e internacionais
sobre candidíase vulvovaginal durante a gestação.
MATERIAL E MÉTODOS
No presente estudo, foi adotada a revisão integrativa da literatura. Este método de
pesquisa permite a incorporação de evidências científicas na prática clínica, com a finalidade
de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre determinado tema ou questão, de maneira
sistemática e ordenada4.
Na elaboração dessa revisão, utilizou-se as seguintes etapas: seleção das
questões temáticas, estabelecimento dos critérios para seleção da amostra, representação
das características da pesquisa original, análise dos dados, interpretação dos resultados e
apresentação da revisão.
O levantamento bibliográfico foi realizado no Centro Latino-Americano
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), na base de dados Literatura
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Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis
and Retrieval System Online (MEDLINE). Para a busca dos artigos foram utilizados os termos
presentes nos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS): “candidíase vulvovaginal” e “gravidez”,
com o conector “AND”.
Os critérios para a seleção da amostra foram: artigos disponíveis na íntegra,
publicados no período de 2006 a 2016, em periódicos nacionais e internacionais, com idiomas
inglês, espanhol ou português e que abordavam a temática. Foram excluídos artigos de revisão
de literatura e estudos encontrados em mais de uma base de dados.
Dessa forma, identificou-se um total de 567 artigos nas bases de dados. Após
seleção pelos critérios de inclusão resultaram 49 estudos. Com a leitura dos títulos e resumos
foram excluídos 37 artigos, por não abordarem a temática em questão. Dessa forma, a amostra
final foi composta por 12 artigos científicos, distribuídos pelas bases de dados da seguinte forma:
oito na LILACS e quatro na MEDLINE.
O formulário de coleta de dados desenvolvido foi preenchido para cada artigo da
amostra final do estudo. O formulário permitiu a obtenção de informações sobre identificação
do artigo e autores; fonte de localização; objetivos, delineamento e características do estudo;
análise dos dados, resultados e discussão; e conclusões. Os artigos encontrados foram numerados
conforme o ano de publicação e os dados foram analisados segundo os seus conteúdos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em uma avaliação temporal dos estudos selecionados, durante o período de 2006
a 2016, constatou-se que, em todos os anos, foi publicado pelo menos um artigo científico,
exceto nos anos 2013 e 2012. O ano de 2011 destaca-se com três publicações e o ano de 2008
com duas publicações; os demais tiveram apenas uma publicação.
Com relação à distribuição geográfica, nenhum país destacou-se especificamente,
mas verificou-se maior produção no Brasil, com dois estudos, e na Argentina, com também duas
publicações. Ainda foram identificados estudos oriundos de países como Canadá, Dinamarca,
Áustria, Turquia, Austrália, Reino Unido, Índia e Cuba. Observou-se que os artigos produzidos
no Brasil são oriundos de Botucatu, cidade de São Paulo, onde se identificou maior produção
de conhecimentos sobre a temática.
Quanto ao idioma, nove estudos foram publicados em inglês e três em espanhol,
revelando que mesmo os artigos produzidos no Brasil foram publicados em outro idioma e
somente um deles foi publicado em periódico nacional. Observa-se, assim, que o interesse pela
temática no período era internacional.
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A maioria dos estudos revisados indicam que a candidíase vulvovaginal é
considerada a segunda causa mais frequente de vulvovaginites durante o período gravídico,
precedida apenas pela vaginose bacteriana5-8.
A candidíase vulvovaginal é relativamente comum. A prevalência informada
em gestantes oscilou entre 11% e 37%9. No Brasil, a prevalência informada de candidíase
vulvovaginal durante a gravidez foi de 11,8%5, em mulheres argentinas foi de 28%7, em turcas
constatou-se a prevalência de 37,4%10. Na Índia a frequência de candidíase vaginal durante
a gravidez foi de 38%, em que 27% eram sintomáticos e 11%, assintomáticos11. Em outra
pesquisa, observou-se que aproximadamente metade das pacientes assintomáticas avaliadas
apresentaram algum estado de disfunção vaginal e perto de 30% das pacientes sintomáticas não
mostraram nenhuma alteração morfológica do conteúdo vaginal12.
Em mulheres grávidas assintomáticas, no Reino Unido, a prevalência de Candida
albicans foi de 12,5%9. Percentual semelhante também foi encontrado na Áustria, com 13,5%13,
enquanto a Austrália apresentou maior prevalência, com 19,6%14.
Quanto às variáveis, observou-se aumento da proporção da infecção em mulheres
na faixa etária de 21-30 anos9, em multíparas e mulheres diabéticas11. Além disso, identificou-se
que a incidência de infecções durante a gestação eleva-se no terceiro trimestre. Esse achado é
valioso para o diagnóstico sindrômico, baseado nas evidências para complementar tratamentos,
em caso de infecções, quando se necessita de condutas rápidas6.
Em referência à prevalência de cada espécie de Candida, a C. albicans foi
a levedura mais frequente nos exsudados vaginais de mulheres grávidas. Uma pesquisa5
revelou que, entre as gestantes com candidíase, 90,4% foram colonizados com Candida
albicans, 6,3% Candida glabrata, 1,1% Candida parapsilosis, em concordância com o
demonstrado em estudo14 que descreve a presença de Candida spp. em mulheres com
candidíase assintomática.
Pesquisa realizada com o objetivo de avaliar a sensibilidade aos antifúngicos
de uso frequente demonstrou que a C. albicans apresentou sensibilidade ao fluconazol,
ketoconazol, itraconazol e nistatina. Somente em Candida glabrata observou-se resistência aos
azoles, apresentando sensibilidade apenas à nistatina. Dessa forma, os achados revelaram a
importância da identificação da levedura a nível de espécie, particularmente, em caso de falha
terapêutica e em infeções reincidivas ou crônicas5.
É importante o tratamento de infecções por Candida em mulheres grávidas,
e existem medicações seguras que podem ser usadas. Pesquisadores evidenciaram que são
inúmeros os estudos com antifúngicos de azoles tópicos que confirmam sua eficácia15.

v. 42, n.1, p. 199-207
jan./mar. 2018

203

Esses medicamentos são comercialmente disponíveis e não exigem prescrição
médica. Seu tratamento deve ser realizado em sete dias, visto que a menor duração da
terapia está associada às falhas no tratamento. Alternativas a azoles tópicos incluem nistatina
tópica e fluconazol oral, que devem ser usados por pacientes que não podem fazer uso de
antifúngicos tópicos. Além disso, para o alívio sintomático da vermelhidão ou coceira, o
uso em curto prazo de um corticosteroide tópico de baixa potência é considerado seguro
durante a gravidez15.
Contudo, estudo de coorte nacional desenvolvido na Dinamarca revelou
que a utilização de fluconazol por via oral, durante a gravidez, foi associado a um aumento
estatisticamente significante de aborto espontâneo em comparação com o risco entre as
mulheres não expostas e mulheres com exposição a formulações intravaginais de azoles tópicos
durante a gravidez. Além desses achados, constatou-se também que não houve associação
significativa entre a exposição ao fluconazol e natimorto. Dessa forma, até que mais estudos
possam comprovar as presentes associações, a prescrição cautelosa de fluconazol durante a
gravidez pode ser aconselhável16.
Estudo realizado na Áustria, sobre o efeito da colonização vaginal assintomática
com Candida albicans no início da gestação, com o objetivo de avaliar este efeito na gravidez,
constatou que tal colonização está associada ao parto prematuro e baixo peso ao nascer13.
Outros autores também corroboram esses achados, ao identificarem, em seus resultados, maior
taxa espontânea de parto prematuro em mulheres com candidíase assintomática não tratada,
em comparação com aqueles sem candidíase (6,25% versus 2,99%).
Além disso, houve uma tendência de redução no nascimento prematuro para
aquelas mulheres tratadas com clotrimazol no segundo semestre da gestação. Dessa forma,
o estudo revela ser viável e garantido o uso de clotrimazol para evitar parto prematuro em
mulheres com candidíase assintomática14.
É importante destacar que, durante a gravidez, são produzidas frequentemente
infecções do trato genital, que podem estar associadas a complicações maternas e perinatais.
Nessa perspectiva, exames de rotina durante o pré-natal e tratamento adequado para a candidíase
podem trazer melhorias aos resultados perinatais6-7,11. Por este motivo, é imprescindível o
estudo morfológico do conteúdo vaginal, independentemente da presença de sintomas, a fim
de detectar disfunções vaginais e assegurar o seguimento clínico-terapêutico racional dessas
infecções na atenção primária de saúde da gestante12.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que a grande prevalência de candidíase vulvovaginal em gestantes,
especialmente colonizadas por Candida albicans, observada nas pesquisas nacionais e
internacionais, evidencia a importância de exames rotineiros para as afecções vaginais,
independentemente do status sintomático, a fim de garantir melhor assistência à mulher durante
seu período gravídico. Nesse sentido, a medicina baseada em evidência e a prática de ações
altamente específicas favorecem os resultados perinatais.
Recomenda-se a continuidade das pesquisas sobre o assunto, a fim de proporcionar
quantidade maior de evidências relativas ao tema investigado. Sugere-se a realização de
pesquisas no Brasil sobre a temática, tendo em vista que, nos últimos cinco anos, não houveram
publicações.
Entende-se ser necessário intensificar esforços quanto às práticas preventivas
e de tratamento para as infecções vulvovaginais durante a gestação, primando pela melhor
assistência à mulher durante seu período gravídico.
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