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RESUMO 

Este estudo aborda sobre os aspectos clínicos que são manifestados em pacientes 
acometidos pelo protozoário Trichomonas vaginalis, desenvolvendo um quadro de 
tricomoníase, como também os procedimentos a serem adotados para realização do 
diagnóstico. Deste modo, tem como objetivo evidenciar, a parir da literatura, as 
manifestações clínicas, as técnicas de diagnóstico e o tratamento mais indicado nos 
casos de infecções causadas por Trichomonas vaginalis. Para isso foi feita uma 
pesquisa exploratória do tipo bibliográfica no intuito de encontrar relatos a cerca do 
tema em questão. Os dados encontrados descrevem a Tricomoníase como sendo 
uma doença sexualmente transmissível, e que os aspectos clínicos devem ser 
associados com os resultados obtidos mediante análise laboratorial para que se 
conclua o diagnóstico, foi possível encontrar o Metronidazol como sendo o 
medicamento de primeira escolha a ser administrado em portadores sintomáticos 
deste protozoário. Vale lembrar por se tratar de uma DST a prevenção dela pode ser 
feita com o uso do preservativo, mais especificamente a camisinha. Foi possível 
concluir que diante dos riscos que esta patologia oferece aos indivíduos infectados, 
principalmente do sexo feminino, torna-se necessária uma maior intervenção dos 
profissionais de saúde que atuam na saúde básica, no sentido de sensibilizar a 
população para os riscos inerentes à tricomoníase, demonstrando os métodos de 
prevenção, a fim de minimizar os novos casos proporcionando-lhes o bem estar.  

Palavras – chave: Doenças sexualmente transmitidas, tricomoníase, aspectos 
clínicos, diagnóstico, tratamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

• Apresentação do objeto de estudo 

 

As Doenças Sexualmente Transmitidas ou DST’s são manifestações infecciosas 

que podem ser disseminadas através do contato sexual. Algumas podem também 

ser transmitidas por vias não sexuais, porém estas ocorrem com menor em menor 

freqüência. A maioria das doenças sexualmente transmitidas é epidêmica, incluindo 

gonorréia, herpes genital, condiloma, infecções na uretra e na vagina causadas pela 

bactéria Chlamydia trachomatis, pelo protozoário Trichomas vaginalis. Vários 

estudos mostram que as doenças sexualmente transmitidas afetam pessoas de 

ambos os sexos, de todas as raças e de todos os níveis sociais. 

O problema é agravado pela grande quantidade de indivíduos que se automedica 

com tratamentos inadequados, resultando em aumento da resistência do patógeno e 

podendo levar a quadros subclínicos que os mantêm transmissores. Outro aspecto 

relacionado à alta prevalência das DST é que freqüentemente as orientações dadas 

aos pacientes não contemplam atitudes capazes de prevenir a reincidência da 

doença e o tratamento dos parceiros. 

Neste contexto, pode-se destacar o crescimento das infecções oriundas das 

doenças sexualmente transmitidas entre as mulheres. O que ocasiona um problema 

de Saúde Pública, e que deve ser foco de políticas de prevenção a fim de minimizar 

novos casos, e proporcionar assim o bem estar das mesmas. 

Essa alta incidência de DST’s, em específico, as infecções pelo protozoário 

causador da Tricomoníase, evidencia a necessidade de estudos científicos a fim de 

despertar os profissionais de saúde no intuito de atuarem de forma mais intensa 

minimizando os mesmos. 

A Tricomoníase é uma doença infecto-contagiosa que acomete o sistema genito-

urinário do homem e da mulher. É uma das principais causas de uretrite em 



indivíduos do sexo masculino, já nas mulheres, quando infectadas apresentam 

vaginite, vulvovaginite e cervicite. 

 

• Justificativa 

 

Para se falar em saúde, devem-se levar em consideração diversos aspectos da 

vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de 

trabalho, moradia e renda.  

Neste contexto a Saúde da Mulher, se agrava pela discriminação nas relações de 

trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras 

variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desi-

gualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais 

freqüentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de 

morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que 

com fatores biológicos. 

Vale ressaltar que a cada dia os índices Doenças Sexualmente Transmissíveis 

vêem aumentando entre elas, mais especificamente, as infecções pelo vírus HIV, e 

associado a ele ou não as infecções por Trichomonas vaginalis dentre outros 

patógenos. 

Diante de tal situação, fazem-se necessários estudos que tenham o objetivo de 

identificar as principais patologias que acometem as mulheres, como também, que 

proponham medidas de prevenção tendo com conseqüência a promoção da saúde 

das mesmas.  

 

• Problema 

 

O que diz a literatura sobre: as manifestações clínicas, técnicas de diagnóstico e 
o tratamento mais indicado para os casos de infecções causadas por Trichomonas 
vaginalis? 



• Objetivo 

 

Evidenciar, a partir da literatura, as manifestações clínicas, as técnicas de 
diagnóstico e o tratamento mais indicado nos casos de infecções causadas por 
Trichomonas vaginalis. 

 

• Metodologia 

 

Este trabalho foi feito através de uma pesquisa bibliográfica documental que para 

Lakatos e Marconi (1996), este tipo de estudo tem a finalidade de proporcionar ao 

pesquisador um contato direto com tudo que foi publicado, dito ou filmado sobre 

determinado assunto a ser estudado. Tendo desta forma como principais fontes 

obras literárias, artigos científicos e bancos de dados disponíveis em sites 

científicos. 

Dentre estes bancos de dados foram consultados o Scielo; Bireme; Medline e 

Lilacs, as quais são consideradas por Gil (1999) como sendo as principais bases de 

dados em saúde disponíveis na América Latina. Nestes, foram utilizadas as 

palavras-chave: doenças sexualmente transmitidas, tricomoníase, aspectos clínicos, 

diagnóstico, tratamento. Os artigos encontrados foram avaliados, lidos, e os que não 

forneciam dados para o trabalho foram descartados. 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, que de acordo com Gil (1999) a mesma 

busca interpretar e analisar de forma detalhada hábitos e tendências de 

comportamento humano. 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Manifestações Clínicas da Tricomoníase 

 

As doenças sexualmente transmissíveis constituem um grupo de endemias de 

múltiplas causas que inclui as doenças venéreas clássicas e um número crescente 

de entidades clínicas e síndromes que têm como traço comum a transmissão 

durante a atividade sexual. Elas tornam-se importantes devido ao alto risco de 

disseminação, ocasionando na maioria das vezes danos à saúde do indivíduo 

acometido.  As conseqüências podem ser desde distúrbios emocionais, Doença 

Inflamatória Pélvica (DIP), infertilidade, lesões fetais, até câncer, além de facilitar a 

transmissão do vírus HIV (MORTOZA JUNIOR, 2000). 

Tibúrcio 2000 cita que a tricomoníase é causa comum de doença sexualmente 

transmissível nas mulheres, embora não seja tão valorizada no seu parceiro 

masculino. Em um estudo prospectivo multicêntrico (cultura e reação em cadeia da 

polimerase na urina) com a finalidade de diagnosticar a tricomoníase em parceiros 

sexuais, de 540 mulheres infectadas (diagnóstico com lâmina a fresco e/ou cultura), 

notou-se que a tricomoníase estava também presente em 177(71,7%) dos 256 

parceiros masculinos estudados, dos quais, 136 (77,3%) eram assintomáticos. 

Dados da Organização Mundial de Saúde citam que ocorrem a cada ano no 

mundo, mais de 170 milhões de novos casos de tricomoníase e que o Programa 

Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde (PNDST/AIDS), em grande estudo 

nacional, estimam uma incidência de 5,1% (8,2% em mulheres e 1,9% em homens), 

com mais 4,3 milhões de casos novos por ano. Com isso, a tricomoníase, junto com 

as infecções por clamídia, gonorréia e sífilis, representa uma clássica DST curável 

(MIRANDA, 2005). 



 A Tricomoníase esta associada ao aumento da transmissão do HIV. Homens 

HIV-positivos infectados pelo T. vaginalis têm elevados números de partículas virais 

no sêmen, facilitando a transmissão do HIV. A infecção pelo T. vaginalis expande a 

porta de saída em pacientes HIV-positivos e expande a porta de entrada para 

pacientes HIV-negativos. Estima-se que 24% das infecções pelo HIV são 

diretamente atribuíveis a infecções pelo T. vaginalis. Portanto, o controle desta DST 

pode ser um dos meios mais eficazes para o manejo do risco de transmissão do HIV 

mundialmente (MICHEL, 2006). 

 

Um problema de saúde pública em via de solução. A ocorrência de casos de 

DST vem aumentando nos últimos anos, sendo já considerada problema de Saúde 

Pública. Este aumento ocorre em conseqüência das baixas condições 

socioeconômicas e culturais, das péssimas atuações dos serviços de saúde, do 

preparo dos profissionais de saúde e de educação, bem como, a falta de uma 

educação sexual principalmente focada nos jovens (MORTOZA JUNIOR, 2000). 

Os mecanismos de transmissão da Trichomonas vaginalis ainda não estão 

inteiramente esclarecidos. A propagação pelo coito deve ser a forma mais freqüente, 

visto que o parasito infecta facilmente o homem, alojando-se na uretra, nas 

vesículas seminais ou na próstata, mesmo quando isso não se acompanhe de 

manifestações clínicas (REY, 1992) 

Normalmente a vagina é notavelmente resistente às infecções, sendo assim, a 

implantação da T. vaginalis pode está associada a certas modificações do meio 

vaginal. Dentre essas se cita: modificações da flora bacteriana vaginal; diminuição 

da acidez local; diminuição do glicogênio nas células do epitélio, como também, 

acentuada descamação epitelial.Na base dessas modificações poderiam estar 

fatores hormonais, ou outros processos de natureza inflamatória ou irritativa 

(NEVES, 1995). 

O quadro clínico da Tricomoníase, ainda que muitas vezes sugestivo, não é 

constantante e específico. Mesmo que a Trichomonas vaginalis seja umas das 

principais causas de leucorréia, outros agentes podem estar envolvidos, tais como 

leveduras do gênero Cândida as infecções gonocócicas ou por outras bactérias, 



corpos estranhos, lesões traumáticas, ulcerações e tumores (REY 1992; MORTOZA 

JÚNIOR, 2000). 

Dos processos inflamatórios da mucosa, os mais encontrados são as cervicites, 

parecendo ser justamente o muco cervical um dos focos do parasito. Em um terço 

dos casos de cervicite ela pode ser pura, isto é, desacompanhada de lesões em 

outras partes. Mas, geralmente associa-se com vaginite ou vulvovaginite. Estas por 

sua vez, podem ser as únicas alterações anatomopatológicas (REY, 1992). 

 

2.2 Diagnóstico 

 

A forma típica da Trichomonas vaginalis é alongada, ovóide ou piriforme, 

medindo 10 a 30 micrômetros de comprimento por 5 a 12 micrômetros de largura. 

Porém, como não existem estruturas de sustentação sob a membrana celular, que 

lhe confiram rigidez, essa forma varia muito e permite a emissão de pseudópodes 

(REY, 1992). 

O diagnóstico da tricomoníase não pode ser baseado somente na apresentação 

clínica, pois a infecção poderia ser confundida com outras DST’s, visto que o achado 

da cérvice com aspecto de morango é observado somente em 2% das pacientes, e 

o corrimento espumoso, em somente 20 % das mulheres infectadas (MACIEL, 

2004). 

De acordo com Rey 1992, a demonstração do paratiso é essencial para um, 

diagnóstico preciso. A técnica empregada consiste na coleta da secreção vaginal, 

recolhida preferivelmente com pipeta grossa após a colocação do espéculo. Esta 

secreção deve ser anexada a uma lâmina diluída em soro fisiológico, recoberta com 

lamínula e examinada ao microscópio em busca de formas trofozoíticas em 

movimento. 

Chega-se ao diagnóstico pelo exame direto a fresco, que pode evidenciar a 

presença de protozoários flagelados móveis. A cultura também é possível, indicada 

em crianças e nos casos suspeitos com esfregaços repetidamente negativos. Se o 



agente for evidenciado em uma citologia oncótica de rotina, será preciso tratar. 

Outra opção diagnóstica seria através da PCR, limitada pelo custo (COSTA, 2010). 

 

A investigação laboratorial é essencial para o diagnóstico da tricomoníase, uma 

vez que leva ao tratamento apropriado e facilita o controle da propagação da 

infecção (PETRIN, 1998). 

 

 

2.3 Tratamento 

 

Indiscutivelmente, o mecanismo de infecção da tricomoníase se dá através do 

contato sexual, portanto o seu controle é constituído pelas mesmas medidas 

preventivas adotadas para prevenção das outras DST’s (AZULAY, 1994). 

O tratamento da vaginite causada por Trichomonas consiste no uso do 

metronidazol 500 mg administrado 2 vezes ao dia por 7 dias ou em dose única de 2 

g por via oral (SOPER, 2005). 

 Rey 1992 relata que para ser efetivo, o tratamento da tricomoníase deve ser 

administrado tanto aos pacientes como a seus parceiros sexuais, caso isso não 

ocorra, a reinfecção será uma certeza.  

O metronidazol atua penetrando na célula através da difusão e é ativado nos 

hidrogenossomos do Trichomonas vaginalis, desta forma, altera a constituição do 

DNA e das proteínas de membrana (TRACY, 1996). 

De acordo com Mortoza 2000, o Metronidazol deve ser utilizado na dosagem de 

500 mg sendo administrado pela via oral com o intervalo de 12 em 12 horas com a 

duração de 7 dias, ou utilizando os seus derivados em dose única (Tinidazol, 

Ornidazol e Secnidazol). Há casos de resistência a esses medicamentos, porém é 

relativa e dose-dependente, bastando repetir ou prolongar o tratamento. Além disso, 

pode-se também utilizar a acidificação da vagina como medida coadjuvante. 



Costa 2010 cita que nas gestantes que apresentam diagnóstico de Tricomoníase, 

o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde após o primeiro trimestre da 

gestação e durante a amamentação é a utilização do metronidazol 2g o qual deve 

ser administrado pela via oral em dose única ou, em casos resistentes, metronidazol 

400mg via oral a cada 12 horas, durante sete dias. Além de aliviar os sintomas de 

corrimento vaginal e evitar novos episódios de transmissão sexual, o tratamento 

impede infecção respiratória ou genital no recém-nascido. Até o momento, nenhum 

estudo demonstrou associação entre o metronidazol e efeitos teratogênicos quando 

utilizado na gestação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa demonstra que a tricomoníase é uma patologia da categoria das 

doenças sexualmente transmitidas que têm alta incidência na população, em 

destaque, nas mulheres, onde se manifesta através de corrimento, vaginite e 

alterações hormonais. 

É possível dizer que o diagnóstico laboratorial torna-se essencial, devendo, 

portanto ser associado às manifestações clínicas, já que esta infecção pode ser 

confundida com outras DST’s. 

Foi encontrado também associação da infecção por Trichomonas vaginalis com o 

aumento na transmissão do HIV, já que os homens com sorologia positiva para o 

HIV transferem através do sêmen o T. vaginalis contaminados por numerosas 

partículas virais do HIV, fator que eleva o grau de risco em que estão sujeitos os 

indivíduos portadores do mesmo. 

 

O tratamento de primeira escolha para a tricomoníase é baseado no 

medicamento que tem como princípio ativo o Metronidazol. Vale ressaltar que, em 

caso de infecção a mulher e o parceiro devem ser tratados. 

Por fim, entende-se que são necessárias políticas públicas no sentido de 

promover a educação sexual, por meio de palestras educativas, mensagens em TV 

no intuito de minimizar a incidência de tricomoníase. 



 

ABSTRACT 

This study focuses on the clinical aspects that are manifested in patients affected by 
the protozoan Trichomonas vaginalis, developing a framework for trichomoniasis, as 
well as the procedures to be followed for diagnosis. Thus, aims to show, to give birth 
in the literature, clinical manifestations, diagnostic techniques and the most 
appropriate treatment in cases of infections caused by Trichomonas vaginalis. For it 
was made an exploratory type of literature in order to find reports about the issue at 
hand. The findings describe a Trichomoniasis as sexually transmitted disease, and 
clinical aspects should be associated with the results obtained by laboratory analysis 
to confirm the diagnosis, were obtained metronidazole as the drug of first choice to 
be administered in patients symptomatic of this protozoan. It is worth remembering 
because it is an STD prevention it can be done with the use of condoms, specifically 
condoms. It was concluded that in view of the risks that this disease gives infected 
individuals, especially women, it becomes a need for greater involvement of health 
professionals working in primary health care in order to raise awareness of the risks 
of trichomoniasis, demonstrating methods of prevention in order to minimize new 
cases providing them with welfare. 
 
Keywords: Sexually transmitted diseases, trichomoniasis, clinical features, diagnosis, 

treatment. 
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