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RESUMO 

A candidíase causada pelo fungo Candida albicans atinge principalmente a região 
vaginal da mulher causando uma infecção na maioria das vezes de forma bastante 
incomoda e dolorosa, que gera: vermelhidão, coceira, ardência e prurido bastante 
significativo para esta condição. O fungo faz parte da flora vaginal normal, estando em 
plena concordância com o organismo, ou seja, sem causar nenhum dano. Isso muda 
quando se ganha à oportunidade de tornar-se patogênico, deliberando seu 
crescimento descontrolado e afetando o tecido local. O presente trabalho tem por 
função destacar algumas formas pelas quais o fungo pode entrar em desequilíbrio 
com a flora vaginal e causar a candidíase. Seja pela má alimentação, problemas 
hormonais, baixa no sistema imunológico entre outros. Metodologicamente foi feita 
uma revisão bibliográfica de caráter dissertativo expositivo que conta como principais 
meios de informação a plataforma Scielo, Google Acadêmico, Livros, Revistas Online 
que variam entre as datas de 2009 e 2018. O objetivo do estudo é elucidar, sobretudo 
as causas de ocorrência e recorrência de candidíase em mulheres nos últimos anos, 
possibilitando dessa maneira um melhor entendimento sobre o assunto. A CVV 
(candidíase vulvovaginal) atinge milhares de mulheres por ano, não só em uma 
manifestação patogênica como também em recorrências do mesmo problema, o que 
sugere que algo precisa ser avaliado mais intimamente para designar meios de 
conhecimento que possibilitem um tratamento mais detalhado e específico. 
 

Palavras-chave: Candida albicans; Candidíase; CVV. 
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vulvovaginal proliferation. 2019. Total number of sheets: 26. Course Completion Work 
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ABSTRACT 

Candidiasis caused by the fungus Candida albicans mainly affects the vaginal region 
of the woman causing an infection most often in a very uncomfortable and painful way, 
which generates: redness, itching, burning and pruritus quite significant for this 
condition. The fungus is part of the normal vaginal flora, being in full agreement with 
the organism, that is, without causing any damage. This changes when one gains the 
opportunity to become pathogenic by deliberating its uncontrolled growth and affecting 
the local tissue. The present work aims to highlight some ways in which the fungus can 
enter into disequilibrium with the vaginal flora and cause candidiasis. Be it by poor diet, 
hormonal problems, low in the immune system among others. Methodologically, a 
bibliographic review of the expository narrative character was made, which counts the 
Scielo platform, Google Scholar, Books, Online Magazines as the main means of 
information, varying between the dates of 2009 and 2018. The objective of the study 
is to elucidate, mainly the causes of occurrence and recurrence of candidiasis in 
women in recent years, thus enabling a better understanding of the subject. CVV 
(vulvovaginal candidiasis) affects thousands of women each year, not only in a 
pathogenic manifestation but also in recurrences of the same problem, suggesting that 
something needs to be evaluated more intimately to designate means of knowledge 
that allow a more detailed and specific treatment. 
 
Key words: Candida albicans; Candidiasis; CVV. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infecção conhecida como candidíase vulvovaginal, pode ser definida pela 

proliferação exacerbada do fungo Candida albicans que tem por característica 

principal o acometimento da vulva e vagina da mulher, causando lesão, ardência, 

prurido, vermelhidão entre outros. O fungo faz parte da microbiota vaginal vivendo em 

concordância com o organismo, mas se revela oportunista quando para se 

desenvolver utiliza de um desequilíbrio e causa a infecção. 

É necessária uma melhor e específica abordagem do tema, pois se trata 

principalmente da saúde e do bem-estar da mulher, já que a infecção gera desconforto 

e constrangimento diário além de implicar diretamente na vida sexual. O 

conhecimento sobre o assunto proporciona uma melhor forma de lidar com a situação 

que acomete milhares de mulheres por ano. O estudo abordou os principais motivos 

pelos quais a candidíase surge na mulher, como reconhecer e diferenciar de outras 

infecções vaginais e quais os métodos de diagnóstico mais utilizados para 

constatação da evolução fúngica. 

Colocando em perspectiva que a candidíase pode causar grave risco a saúde 

da mulher se não for tratada corretamente; Quais seriam os principais mecanismos 

que facilitam a proliferação do fungo Candida albicans na região vulvovaginal? Estes 

mecanismos poderiam ser controlados para que se pudesse assim evitar a recorrência 

de candidíase? 

Seguindo a temática proposta o objetivo geral foi estudar as formas de se evitar 

a incidência recorrente do fungo Candida albicans em mulheres, a fim de esclarecer 

algumas dúvidas que surgem sobre a manifestação da candidíase vulvovaginal. De 

forma mais específica os objetivos foram: descrever as principais características do 

fungo Candida albicans e como e porque ele se prolifera de forma patogênica; apontar 

possíveis meios de evitar a recorrência da infecção vulvovaginal e comparar a fim de 

diferenciar os sintomas da candidíase ao de outras infecções vaginais, destacando o 

diagnóstico clínico-laboratorial e o seu devido tratamento. 

A metodologia foi pautada e baseada no caráter dissertativo expositivo, com 

intuito de expor o assunto para enriquecer o conhecimento do tema. Sendo feita uma 

revisão bibliográfica que utiliza como base os autores Warren Levinson, Leonardo S. 

Barbedo, Otto Henrique Feurschuette e Patrick R. Murray, que discorrem sobre o 
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assunto com total clareza de ideias para uma melhor interpretação e devido 

entendimento. 
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2. CANDIDA ALBICANS: CARACTERÌSTICAS PRINCIPAIS 

 

C. albicans se caracteriza por encontrar se no corpo humano vivendo como 

comensal, ou seja, um tipo de relação em que duas espécies se associam sem 

desvantagem. O grande problema acontece quando esse microrganismo encontra 

uma maneira de se tornar patogênico baseando se em um desequilíbrio do corpo 

humano. O microrganismo se caracteriza por ser uma levedura oval e de broto 

simples, possuindo entretanto variadas morfologias ao longo de suas apresentações, 

basicamente sendo inicialmente de origem leveduriforme e se tornando filamentoso 

(LEVINSON, 2016). 

A figura abaixo demonstra as formas em que C. albicans pode ser encontrada, 

inicialmente leveduriforme até o estado de tubo germinativo (hifa verdadeira). 

 

Figura 1 – Diferença nas fases de apresentação de C. albicans. 

 

  Fonte: Levinson (2016) 

 

Especificamente, entende se que o microrganismo passa inicialmente pela fase 

de levedura com brotamentos (comensal), atinge a forma de pseudo-hifa e por fim se 

torna uma hifa verdadeira (patogênico). A variedade nas formas em que o fungo é 

encontrado, pode estar ligada ao pH e a mudanças na temperatura ambiental, o que 

pode relacionar ou até mesmo diferenciar as espécies de Candida (BARBEDO; 

SGARBI, 2010). 
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Entende se desta forma, que o fungo habitualmente leveduriforme saprófito se 

localiza normalmente no trato geniturinário da mulher em quantidade moderada, ou 

seja, sem causar dano a região vaginal. Quando fatores como por exemplo, o 

desenvolvimento de alteração do equilíbrio hormonal, entra em desordem, o fungo de 

característica oportunista e patogênica ganha espaço para causar a infecção 

vulvovaginal denominada candidíase. Por ano, a infecção acomete uma grande parte 

da população principalmente feminina, que relata por principais sintomas o inchaço 

da região vulvar, coceira, disúria, prurido parecido com leite coalhado, vermelhidão, 

dispareunia e lesão. Consolidando a distribuição característica da candidíase, é 

importante considerar que a espécie Candida albicans é a mais comum encontrada 

não apenas nas infecções vaginais, como também em outras formas de manifestação 

como: tecido cutâneo, esofagite, doenças de origem no trato geniturinário, 

endocardites entre outros (LEVINSON, 2016). 

C. albicans é conhecida por apresentar dimorfismo, ou seja, duas morfologias 

distintas entre si no mesmo microrganismo. Possui colônias de tipos específicos que 

permitem detectar que fase fúngica está acometendo certo sistema naquele momento. 

Quando leveduriformes tem aspecto mais pastoso e opaco enquanto que os 

filamentosos diferem na cor e consistência (LEVINSON, 2016). 

O fungo também apresenta funções avançadas de adaptação e colonização de 

estruturas, denominado tigmotropismo, o fenômeno pelo qual o fungo consegue se 

aderir e multiplicar em qualquer lugar. Podendo deste modo se desenvolver facilmente 

desde que encontre meios favoráveis para isso. Para a consolidação da ideia de 

tigmotropismo, compreende se que é como dizer que o fungo tem um tipo de ¨tato¨ o 

que o faz ter a capacidade de crescer e se adaptar a diferentes superfícies (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

A C. albicans é a forma mais prevalente da espécie encontrada nas infecções 

de origem vaginal, porém não se podem descartar as espécies não-albicans como a 

Candida glabrata, Candida tropicalis e Candida parapsilosis que são casualmente 

encontradas em algumas manifestações da doença. De acordo com Feuerschuette et 

al. (2010, p.32) “A Candida albicans é responsável por 85 a 90% dos casos, seguida 

pelas espécies C. Glabrata, C. tropicalis, C. krusei e C. parapsilopsis.” 

Pode se salientar também sobre uma importante característica do fungo, que o 

permite sobreviver mesmo em condições não tão favoráveis para seu crescimento. 
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Visto que C. albicans possui grande variedade em sua morfologia, enfrentando desde 

a fase de levedura com hifas, posteriormente aos prolongamentos com pseudo-hifas 

e por fim alcançando o tubo germinativo. Ainda assim o chamado clamidósporo ou 

clamidoconídeo concede uma melhor resistência ao fungo, as quais conferem ao 

fungo a tolerância e capacidade de coexistir em lugares não tão propícios a ele 

(BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Contudo, conclui-se que a diferenciação do estágio de apresentação de 

Candida albicans no organismo, seja como levedura ou filamento, determina como 

este fungo está se relacionando com a mucosa vaginal e se há necessidade de um 

olhar mais criterioso para manifestações corriqueiras de possíveis sintomas de 

infecção. 
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3. PROLIFERAÇÃO E PREVENÇÃO DE CANDIDA ALBICANS 

 

Considerando que a candidíase geralmente não se contrai e sim se desenvolve, 

foi observado neste trabalho sobre as possíveis maneiras do fungo desencadear uma 

infecção. Sua patogenicidade está correlacionada a diversas vertentes consideradas 

amplamente diferenciáveis como: gestação, estresse, desequilíbrio hormonal, 

alteração no sistema imunológico como indivíduos que apresentam HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana), resistência a antifúngicos, roupas apertadas que 

aumentam a temperatura e umidade local, alimentação rica em açúcares, massas, 

lactose, gorduras e a utilização de produtos específicos para a região íntima da mulher 

que causam a mudança do pH vaginal (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

A infecção conhecida como CVV, candidíase vulvovaginal, pode ser definida 

pela proliferação exacerbada do fungo Candida albicans que tem por característica 

principal o acometimento da vulva e vagina da mulher, causando sintomas iniciais 

como: lesão, coceira, ardência, prurido, odor, vermelhidão, dispareunia, disúria entre 

outros. A maioria das infecções do trato genital feminino apresentam sintomas 

parecidos ao de candidíase, sua diferenciação se dá pela análise conjunta dos 

sintomas com o diagnóstico propriamente feito pelo ginecologista (BARBEDO; 

SGARBI, 2010). 

A Candida albicans é a forma mais prevalente da espécie encontrada nas 

infecções de origem vaginal, porém não se podem descartar as espécies não-albicans 

como a Candida glabrata, Candida tropicalis e Candida parapsilosis que são 

casualmente encontradas em algumas manifestações da doença (85 a 90% dos 

casos). O caminho entre o diagnóstico e o tratamento é importante, pois existem 

mulheres que realizam a automedicação sem saber realmente a origem da infecção 

em curso, o que pode levar a uma resistência do fungo ou até mesmo a múltiplas 

recorrências ao longo da vida (FEUERSCHUETTE et al., 2010). 

 A figura 2 especifica com clareza as diferentes espécies de C. albicans 

encontradas no canal vaginal correlacionando idade e porcentagem de grau de 

acometimento da mucosa. Exemplificando também que as infecções dadas por 

definição como candidíase vulvovaginal são na grande maioria das vezes, 

representadas pela presença em massa da espécie de C. albicans. Considerando sua 

capacidade de proliferação aumentada e seus mecanismos de risco para o 
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desencadeamento da doença mais evidenciados na espécie em questão. Sendo 

assim é notória a maior presença da espécie de C. albicans nas infecções ilustradas. 

Figura 2 – Classificação com relação às espécies de C. albicans encontradas 

e a faixa etária. 

 

Fonte: Murray, Rosenthal e Pfaller (2009). 

A candidíase conhecida como de repetição ou recorrente é detectada quando 

ocorrem 4 ou mais episódios no período de um ano, esta situação revela que o fungo 

não foi tratado corretamente ou encontrou outro meio vulnerável no organismo que o 

permitiu se multiplicar descontroladamente mais uma vez. Por isso a importância de 

entender quais as condições que são absolutamente favoráveis para causar a doença 

(FEUERSCHUETTE et al., 2010). 

Observado que o fungo tem capacidade de se propagar por diversos meios o 

que torna o controle das recorrências um pouco difícil. Existem alguns motivos pelos 

quais Candida albicans ganha espaço e consequente oportunidade de se 

desenvolver, sendo eles: umidade e calor, indivíduos imunocomprometidos, 

anticoncepcionais com dosagens hormonais altas, aumento de peso, diabetes entre 

outros. Olhando desta forma pode se administrar algumas dessas vias de possível 

proliferação com a intenção de evitar a infecção ou a recorrência da mesma. Por 

exemplo, o uso de sabonete para região vaginal de pH especificamente neutro, 

assistência para mulheres acima do peso ideal com intuito de controlar a gordura 

corporal, aconselhamento e atenção para o uso de roupas muito apertadas e quentes 

durante grandes períodos, alteração da dosagem hormonal caso esta esteja causando 
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problemas a paciente, estabelecimento dos padrões de glicemia para diabéticos entre 

outros (GAZETA JÚNIOR; GRIGOLETO; FREGONEZI, 2011). 

Conclui-se que a candidíase pode ser descrita como sendo uma manifestação 

de origem patogênica do fungo Candida albicans que por sua vez pode trazer 

desconforto e risco a saúde da mulher quando não explorado e tratado corretamente. 

Visto que o corrimento vaginal pode ser normal ou patogênico, considera se assim a 

grande importância da prevenção dos fatores de risco associados, identificação e 

tratamento para que se evite uma condição mais grave da doença.  
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4. DIAGNÓSTICO CLÍNICO LABORATORIAL E TRATAMENTO 

 

4.1 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico laboratorial de C. albicans pode ser feito de determinadas 

maneiras, neste trabalho trataremos de algumas delas. Primeiramente, o mais 

importante a se fazer é detectar se há realmente uma infecção em curso ou se os 

sintomas até então apresentados são tidos como normais, afinal a mucosa vaginal por 

si só libera secreções ao longo do ciclo menstrual de toda mulher. Como relatado 

anteriormente, a diferenciação da candidíase vulvovaginal para outras infecções se 

dá pelo desenvolvimento dos sintomas, que são: corrimento esbranquiçado como 

queijo coalhado, ardor, dispareunia, lesões na vulva, entre outros (GAZETA JÚNIOR; 

GRIGOLETO; FREGONEZI, 2011). 

A primeira forma para se obter um diagnóstico é o exame de Papanicolau, que 

pode ser entendido como método de escolha para identificar a presença do fungo por 

meio das características observadas no canal vaginal juntamente com os relatos dos 

sintomas. Um método que pode, no entanto, constatar ou excluir a presença do fungo, 

por isso tido como uma possível forma de triagem (GAZETA JÚNIOR; GRIGOLETO; 

FREGONEZI, 2011). 

 O método de diagnóstico laboratorial mais usado, é o exame direto que tem 

por finalidade utilizar uma gota de KOH hidróxido de potássio a 20% associado a 

secreção em uma lâmina e lamínula para que seja levada ao microscópio, antes esta 

mistura deve ser aquecida no bico de Bunsen, sem borbulhar e depois de 20 minutos 

é possível a observação das alterações ali dispostas no microscópio na ampliação de 

40x. Sendo possível também em algumas ocasiões a coloração da lâmina e 

observação por outros métodos mais conhecidos como por exemplo, o GRAM. Desta 

maneira é possível identificar na amostra a presença de pseudo-hifas e 

blastoconídeos. Este método é realizado principalmente para evidenciar na análise 

microscópica os tecidos tidos pela biópsia, corrimento denso, pele entre outros 

(BARBEDO; SGARBI, 2010).  

A figura 3 mostra a formação das pseudo-hifas observadas ao microscópio. As 

pseudo-hifas assim como os blastoconídeos são estruturas que expressam a 

presença e consequente desenvolvimento de C. albicans passando de seu estado 
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leveduriforme ao filamentoso, ou seja, quando a infecção está devidamente presente 

no tecido analisado.  

           Figura 3 – Pseudo-hifas de C. albicans indicadas por setas. 

 

           Fonte: Levinson (2016). 

Outro método imprescindível de diagnóstico é a cultura em ágar Sabouraud e 

ágar Mycosel. Neste meio de avaliação a amostragem tem que ser submetida 

primeiramente ao exame direto. Esta forma de observação do fungo permitem uma 

análise ampla das colônias no meio de cultura cultivadas. Nestes meios específicos 

as colônias leveduriformes crescem em similaridade, com aspecto cremoso e exterior 

liso, possuindo pigmentação creme ou branca. A colônia então fica temporariamente 

isolada no meio em questão para análise de sua apresentação observada a olho nu 

(BARBEDO; SGARBI, 2010).  

Já o método de Chromagar Candida permite a diferenciação entre as espécies 

existentes de C. albicans. Deste modo, realizando uma análise micromorfológica, é 

utilizado o meio ágar-fubá-Tween 80. O estudo da espécie presente é feito então a 

partir da incubação no próprio meio de cultura que incita o desenvolvimento das 

colônias podendo assim ser feita a distinção a partir das características principais de 

cada uma (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Existe também disponível no mercado o método de identificação feito por 

sistemas automatizados ou manuais, que visam destacar provas de incorporação de 

carboidratos. Este método, porém, exige a investigação por outros meios de 

assimilação seja micro ou macromorfológica. Um exemplo de sistema automatizado é 
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o Macrosan, que tem por finalidade usar a análise por computação, incubando painéis 

que tem os substratos ali desidratados, posteriormente passando por uma reidratação 

com a suspensão da própria levedura, assim sendo o resultado bioquímico 

interpretado de forma automática. Já um exemplo de método manual é o 

AUXACOLOR, que é uma coleção plástica englobando microcúpulas com 

carboidratos desidratados, há a inoculação da suspensão da levedura e incubação 

em tempo e temperatura pertinentes, quando positivo há mudança de cor ou turvação 

dessas microcúpulas fazendo se a conferência com os dados fornecidos pelo 

fabricante (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

 

4.2 TRATAMENTO 

 

O tratamento se dá geralmente pelo uso de pomadas intravaginais (Miconazol) 

e medicamentos específicos para combater a propagação do fungo, ou seja, os 

antifúngicos orais (Fluconazol). Assim como o controle da progressão de doenças 

como HIV, Diabetes Mellitus, Obesidade entre outras que possuem capacidade de 

aumentar o risco de ocorrência de candidíase vulvovaginal. De acordo com Gazeta 

Júnior, Grigoleto, Fregonezi (2011, p. 93) destaca-se como tratamento: 

Para o tratamento da candidíase vaginal, existem alternativas como primeiras 
opções: Miconazol, creme a 2%, via vaginal, uma aplicação à noite, ao se 
deitar, por 7 dias; ou Clotrimazol, creme vaginal a 1%, uma aplicação via 
vaginal, à noite, ao se deitar, durante 6 a 12 dias; ou Clotrimazol, óvulos de 
100 mg, uma aplicação via vaginal, à noite, ao se deitar, por 7 dias; ou 
Tioconazol creme a 6,5%, ou óvulos de 300mg, uma aplicação única, via 
vaginal ao se deitar; ou Nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à 
noite ao deitar-se, por 14 dias. Outras opções são: Fluconazol150 mg via oral 
em dose única; ou Itraconazol 200mg, via oral, de 12/12 horas em 1 dia; ou 
Cetoconazol 400mg via oral/dia por 5 dias. 
 

 É importante salientar que todo e qualquer tratamento deve ser determinado 

por um médico especialista em ginecologia, assim como a avaliação do caso, suas 

manifestações e complicações. O autodiagnóstico ou a automedicação pode levar a 

resistência desse microrganismo e causar problemas ainda maiores a mucosa 

vaginal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A candidíase vaginal é uma micose que sem dúvidas requer uma maior atenção 

social, por estar justamente relacionada a saúde e ao bem-estar, assim como ao seu 

constante desenvolvimento e recorrência na vida principalmente das mulheres. É 

sabido com base nesta monografia que o fungo Candida albicans tem diversas formas 

de se desenvolver e causar danos a mucosa vaginal, além de possuir outras espécies 

e mecanismos que podem torna-lo mais forte e consequentemente mais agressivo, 

estando deste modo, totalmente ligado a uma discussão de educação na saúde 

pública. 

Visando o cuidado para o controle de recorrências da candidíase vaginal, é 

importante destacar que o fungo se prolifera por diversos meios sendo alguns deles: 

em indivíduos imunocomprometidos, o uso incorreto de sabonetes íntimos e/ou 

duchas vaginais, pacientes diabéticos, calor extremo e prolongado na área vaginal, 

obesidade entre outros. A automedicação é um erro e uma das maiores causas de 

candidíase recorrente levando em consideração a resistência do fungo. 

Enfim, para o devido reconhecimento desta doença de origem fúngica é 

indicada a procura do médico ginecologista para que exames laboratoriais específicos 

e que podem ser realizados por biomédicos, possam ser efetuados constatando assim 

uma possível infecção que esteja em curso, sua origem e o tratamento correto a ser 

utilizado. Seja ele por meio de pomadas intravaginais ou antifúngicos de 

administração oral. 
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