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RESUMO

A flora vaginal saudável é composta por diversos microrganismos, sendo o principal deles o Lactobacillus sp. É predominantemente aeróbica e 
produtora de ácido láctico. Quando há um desiquilíbrio da flora outras bactérias produtoras de ácido lático, que realizam anaerobia passam a 
ocupar seu lugar. Deste modo, pode ocorrer o surgimento de certas patogenias conhecidas como vulvovaginite que podem se apresentar sob a 
forma de bactérias (vaginose bacteriana), protozoários (tricomoníase vulvovaginal) e fungos (candidíase vulvovaginal). A principal bactéria que 
acomete a flora feminina é a Gardnerella vaginalis, sendo mais prevalente entre 25 e 30 anos de idade. Quando não tratada pode causar 
complicações na saúde da mulher, principalmente quando estas encontram-se em idade reprodutiva. As principais complicações são a 
infertilidade, a endometrite, aumento do risco de infecção do HIV, além de causar problemas nas gestações como prematuridade, bebês com 
baixo peso, aborto e endometrite pós-cesárea. Apesar do preventivo ser o principal indicador de resultados para o câncer de útero, ele também 
auxilia no resultado e tratamento das afecções de vaginoses bacterianas, pois é um exame de baixo custo e abrange grande parte da população 
feminina. Não se trata de uma doença sexualmente transmissível, ela acomete apenas mulheres com predisposição. Dados estes fatos, o trabalho 
visou levantar a incidência de pacientes com G. vaginalis, atentando-se ao total de mulheres com esse quadro no período de um ano (dezembro 
de 2017 a dezembro de 2018) e, contribuindo com novos estudos sobre o tema. Deste modo, realizou-se um estudo em um Hospital Público da 
Região Serrana do Rio de Janeiro  com o objetivo de identificar quantas mulheres realizaram preventivo, além de avaliar quantas apresentaram 
resultados positivos G. vaginalis e quantas encontravam-se em fase reprodutiva, averiguando em qual faixa etária da mulher em fase reprodutiva 
apresentou o maior índice de vaginose bacteriana, correlacionando com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Para a realização do 
trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema, para embasamento e comparativo com o tema, em seguida realizou a coleta dos 
dados com o auxílio do livro de exames citopatológicos do ambulatório desse Hospital Público. Ao  total foram coletados 1281 resultados de  
exames de mulheres da faixa etária de 14 a 93 anos, posteriormente foi realizado uma tabela separando por grupos de faixa etária distintos. Para 
uma melhor visualização dos resultados separou-se em grupos no seguinte esquema: 10 - 19 anos, 20 - 29 anos, 30 -  39 anos, 40 - 49 anos, 50 -
59 anos e > 60 anos (critério utilizado em outros estudos). Destes resultados, 1112 apresentaram resultados negativos para G. vaginalis (87%), 
167 apresentaram resultados positivo (13%) e 2 apresentaram resultados inconclusivos devido a adequabilidade do material insatisfatória e/ou a 
lâmina estar danificada (este último não foi considerado devido a sua quantidade insatisfatória). O total de pacientes que procuraram o serviço 
ambulatorial para a realização do exame citopatológico foi maior em mulheres na faixa etária entre 30 a 39 anos. Entretanto, apesar da maior 
demanda nesse resultado, a maior incidência de G. vaginalis foi na faixa etária de 20 a 29 anos (29%) e dos 30 aos 39 anos (27%), 
respectivamente, e o maior número de resultados negativos foi na faixa etária de 30 a 39 anos. E, a partir de levantamento bibliográficos e com 
base nos resultados obtidos é possível concluir que é na fase reprodutiva da mulher que há o maior índice de tal bactéria. A esses dados, diversos 
estudos relatam que mulheres que apresentam esse tipo de vaginose bacteriana são as que possuem vida sexual mais ativa, com parceiros de 
longa data, menor uso de preservativos e, em alguns casos, má higiene.  Portanto, os dados coletados nesse trabalho são compatíveis com os 
apresentados pelo Ministério da Saúde.
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