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RESUMO

A presente pesquisa tem como busca investigar a utilização de vaselina líquida no espéculo vaginal para coleta do exame de rastreio para 
prevenção do câncer do colo do útero. Com os resultados da pesquisa favoráveis, esperamos utilizar rotineiramente a vaselina líquida na 
lubrificação do espéculo vaginal, minimizando o desconforto da passagem dos espéculo, sobretudo nas pacientes com ressecamento vaginal pós-
menopausa. Objetivo. Avaliar se o uso da vaselina líquida exerce influencia na avaliação microscópica da microflora vaginal. Após aprovação do 
Comitê de Ética e pesquisa da UNESA, sob o número: 44062515.1.0000.5284, foi realizado um estudo prospectivo de coorte de 101 pacientes 
selecionadas aleatoriamente através de sorteio, atendidas no ambulatório de ginecologia do Hospital Municipal da Piedade entre setembro de 
2015 a abril de 2016.  Após leitura e assinatura do termo de consentimento informado, as pacientes foram submetidas à coleta de material 
vaginal para avaliação da microflora vaginal. Para cada paciente o material foi obtido utilizando espéculo vaginal sem e com lubrificação a base de 
vaselina líquida. A aplicação foi padronizada em 3 gotas na superfície externa de cada lâmina do espéculo. Os esfregaços das células vaginais, 
colhidos da parede vaginal lateral cada paciente, foram aplicados em duas lâminas de vidro, respectivamente com e sem vaselina. Imediatamente 
após a coleta do material vaginal, as lâminas de vidro contendo os esfregaços foram submersas em álcool a 98%. Após coloração pelo método de 
Papanicolau, as lâminas foram analisadas e comparadas, entre a coleta com e sem lubrificação vaginal, pelo patologista, de forma mascarada, que 
emitiu os laudos da avaliação da microbiota vaginal. Os critérios de Inclusão foram: pacientes acima de 18 anos atendidas no hospital em consulta 
de rotina de coleta de material cervicovaginal para prevenção do câncer de colo uterino, estando fora do período menstrual, em abstinência 
sexual por pelo menos 48 horas, assintomáticas do ponto de vista infeccioso genital e sem ter feito uso de nenhum medicamento tópico vaginal 
há pelo menos dois dias da coleta. Foram excluídas todas as pacientes que, no momento da consulta apresentaram quadro clínico de 
vulvovaginite, cervicite, ou estivessem com sangramento transvaginal fisiológico ou patológico. As pacientes que haviam praticado nas 48 horas 
antes do exame duchas vaginais e coitos com ejaculação intravaginal também não fizeram parte da pesquisa. Da amostra de 101 pacientes, a 
microflora vaginal foi subestimada em apenas dois casos nas amostras colhidas com especulo lubrificado com vaselina. Em um dos casos, houve 
sangramento na segunda coleta (com vaselina) prejudicando a análise e, no outro, pela não visualização dos bacilos.  Em todos os casos a leitura 
das lâminas foi semelhante nas amostras com e sem o lubrificante. Conclusão: O uso da vaselina líquida não interferiu na análise da microbiota 
vaginal.
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