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Candidíase vaginal  

EDITORIAL 

 

Este mês continuamos a 

refletir sobre infeções 

causadas por fungos. 

Desta vez, a candidíase 

v a g i n a l ,  b a s t a n t e       

frequente e muitas vezes 

negligenciada e que 

acaba por não ser      

tratada de forma      

adequada. 
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O que é? 

A candidíase vaginal é uma infeção causada por um fungo chamado Candida         

albicans. Este fungo está normalmente presente no nosso organismo, sem causar       

problemas. O sistema imunitário e a acidez vaginal (pH de 4) mantêm habitualmente os 

fungos, que normalmente estão presentes na vagina, sob controlo. Quando o equilíbrio 

do pH da mucosa vaginal se altera, desenvolvem-se condições favoráveis à               

multiplicação excessiva dos fungos, desenvolvendo-se os sintomas de infeção 

(candidíase vaginal).  

 

O que se sente? 

O principal sintoma é a comichão dos lábios vaginais, que pode piorar à noite e com o 

calor. Pode ser acompanhada de dor e ardor ao urinar ou durante o ato sexual. Outro 

sintoma comum é um corrimento anormal da vagina. Difere na textura, quantidade e 

consistência do corrimento normal, sendo mais espesso, granuloso, de cor branca ou 

cinza. Não tem cheiro.  

Principais sintomas: 

 Comichão; 

 Corrimento mais espesso, de cor branca amarelada e grumoso; 

 Ardor; 

 Vermelhidão. 

 

Fatores que podem provocar estas infeções 

 Higiene íntima excessiva ou com produtos desadequados; 

 Uso de medicamentos, tais como antibióticos, corticosteróides, etc; 

 Uso de anticoncecionais orais (pílula); 

 Diabetes; 

 Defesas imunitárias diminuídas causadas por doença, estado de fadiga excessiva 

ou alimentação deficiente (dietas ricas em “açúcares”); 

 Pós-menopausa; 

 Gravidez. 
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Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

Como se trata? 

Se suspeitar de candidíase vaginal deve recorrer o mais cedo 

possível ao seu médico para iniciar tratamento. Este irá     

selecionar o melhor tratamento para o seu caso. Poderá  

recorrer a antifúngicos locais, que se aplicam externamente 

na zona vulvar, e comprimidos vaginais. Em determinadas 

situações pode ser necessário fazer antifúngicos orais. 

A terapêutica deve ser rigorosamente cumprida até ao fim, mesmo após resolução dos 

sintomas. Habitualmente os sintomas só começam a melhorar 3 dias após o início do  

tratamento. Durante o tratamento evite as relações sexuais. 

 

 

Como prevenir? 

 Depois de urinar, limpe sempre de frente para trás; 

 Lave-se uma a duas vezes por dia, com movimentos da parte da frente para a   

parte de trás e nunca na direção contrária, abundantemente com água corrente e 

seque-se suavemente com uma toalha limpa sem esfregar;  

 Utilize produtos de higiene que sejam formulados especialmente para a zona íntima 

(de preferência hipoalergénicos, com pH ácido, entre 4,2 a 5,6, de formulação  

líquida). Não use sabão azul e branco ou de glicerina; 

 Não partilhe as suas toalhas e troque-as                

regularmente; 

 Não use sprays, perfumes, talcos ou lenços               

humedecidos; 

 Evite usar pensos higiénicos fora do período      

menstrual. 

 

Em caso de dúvidas 

fale com o seu       

m é d i c o  e / o u           

enfermeiro de família! 


