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RESUMO 

 

A tricomoníase é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), sendo 

também uma doença sexualmente transmissível (DST), causada por um protozoário. Essa 

infecção pode favorecer a transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

infertilidade, partos pré-maturos, dentre outros problemas. O homem na maioria das vezes é 

portador assintomático, o que representa um importante elo na transmissão da parasitose. No 

processo de controle, da mesma forma que em outras parasitoses, torna-se essencial, além do 

correto diagnóstico e tratamento, a identificação e difusão dos saberes sobre o tema. Baseado 

nessas informações este estudo teve como objetivo identificar os saberes sobre tricomoníase e 

outras DST entre as usuárias de unidades de saúde de Niterói, RJ, para fomentar a redução das 

barreiras de informação, favorecendo a promoção da saúde por meio de formulário composto por 

23 perguntas abertas e fechadas. O estudo foi realizado pela abordagem e colaboração de 140 

mulheres de faixa etária entre 18 a 83 anos a maioria (37.1%) declarando-se parda, 63,6% 

casadas, 40% com ensino médio completo e 30% com ensino fundamental incompleto. 

Observou-se que 68,6% das mulheres entrevistadas sabiam o significado de DST, 87% relataram 

―relação sexual sem proteção‖ como uma forma de transmissão. Mais da metade do grupo 

(57,8%) sabia citar exemplos de DST, 45% apontaram HIV/AIDS, 40,7% sífilis e 25,7% 

gonorréia. Observou-se que 67,8 % das entrevistadas não utilizam preservativos em suas relações 

sexuais, sendo que a justificativa mais frequente para esse comportamento foi ―ser 

casada‖(52,6%). Das participantes, 75% relataram já ter tido corrimento vaginal e 95,2% dessas 

procurando o médico para tratamento. Os resultados do estudo demonstraram que as usuárias de 

unidades básicas de saúde de Niterói apresentaram conhecimento limitado sobre tricomoníase e 

outras DST. Os fatores de risco identificados foram o desconhecimento e o não uso de 

preservativos dentre as mulheres participantes. Ressalta-se a importância de maior divulgação 

sobre outras DST como tricomoníase, clamídia, gonorreia e sífilis, além da AIDS/HIV. Cabe ao 

enfermeiro, como elemento integrador e promotor de educação e saúde no processo de assistência 

em unidades básicas de saúde, atuar como facilitador na troca de saberes, incluindo DST, 

observando e criando estratégias adequadas para a consolidação esse saber, proporcionando 

melhoria na qualidade de vida da população e fortalecendo o laço da comunidade com as 

unidades de saúde. 

 

Palavras-chave: tricomoníase, conhecimento, DST, mulheres. 
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ABSTRACT 

 

Trichomoniasis is a sexually transmitted infection (IST), being also considered a sexually 

transmitted disease (STD) caused by a protozoan. This infection can facilitate the transmission of 

human immunodeficiency virus (HIV), infertility, pre-mature births, among other problems. In 

most cases the man is an asymptomatic carrier, which is an important link in the parasitosis’ 

transmission. It becomes essential in the control process, as in other parasitosis, in addition to the 

correct diagnosis and treatment, identification and dissemination of knowledge on the subject. 

Based on this information this study aimed to identify the knowledge about trichomoniasis and 

other STD among users of health units in Niterói, RJ, to promote the reduction of information 

barriers, facilitating the promotion of health through a form composed of 23 open and closed 

questions. The study was conducted with the collaboration of 140 women aged between 18 to 83 

years the majority (37.1 %) declaring themselves mulatto, 63.6 % married, 40 % had completed 

high school and 30% with incomplete primary education. It was observed that 68.6 % of the 

women interviewed knew the meaning of STD, 87% indicating ―unprotected sex ―as a form of 

transmission. More than half of the group (57.8 %) knew examples of STD, 45 % indicated HIV / 

AIDS, syphilis 40.7% and 25.7 % gonorrhea. It was observed that 67.8 % of respondents do not 

use condoms in their sexual relations, and the most frequent reason for this behavior was " being 

married " (52.6 %). 75 % of the participants reported having had vaginal discharge and 95.2 % of 

those seeking medical treatment for. The results of the study showed that users of basic health 

units of Niterói had limited knowledge about trichomoniasis and other STD. The risk factors 

identified were the lack of knowledge and lack of condom use among female participants. It 

emphasizes the importance of greater disclosure about other STD as trichomoniasis, chlamydia, 

gonorrhea and syphilis, as well as HIV / AIDS. Nurses should, as integrator and education and 

health promoter in the care process in primary health care units, act as a facilitator in the 

exchange of knowledge, including STD, observing and creating appropriate strategies to 

consolidate this knowledge, providing improvement in people's quality of life and strengthening 

community relationship with health facilities. 

 

Key words: Trichomoniasis, Knowledge, STD, Women. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

            A tricomoníase é a doença sexualmente transmissível (DST) não viral mais comum no 

mundo, com estimativa de 170 milhões de casos no mundo anualmente (MACIEL et al., 2004). 

Esta parasitose é causada por Trichomonas vaginalis que tem como habitat a cérvice uterina, a 

vagina e a uretra na mulher (Brasil, 2006). 

 A organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o uso do termo infecção 

sexualmente transmissível (IST) ao invés de doenças sexualmente transmissíveis (DST) uma vez 

que a maioria dos casos cursa de forma assintomática, porém muitos autores não seguem essa 

recomendação.   

             Trichomonas vaginalis é um protozoário anaeróbio facultativo que apresenta o corpo 

com forma elipsóide, piriforme ou oval. Apresenta quatro flagelos anteriores, desiguais em 

tamanho e um recorrente que percorre todo o corpo do parasito (MACIEL et al., 2004; 

FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

            Este protozoário infecta principalmente o epitélio escamoso da vagina. A tricomoníase 

apresenta manifestações clínicas variadas. Sua principal manifestação clínica é a vaginite, 

podendo também causar impacto em outros aspectos, como, por exemplo, o aumento da 

transmissão do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (PETRIN et al., 1998), problemas 

relacionados com a gravidez como ruptura prematura da membrana, parto prematuro, baixo peso 

ao nascer, endometrite pós parto, feto natimorto e morte neonatal e a infertilidade (MACIEL et 

al., 2004). 

 A transmissão do parasito ocorre quase exclusivamente por meio da relação sexual 

(MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005; BRAVO et al., 2010), podendo 

também ocorrer pelo canal do parto (MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005), 

pelo uso de objetos íntimos de toalete, exame ginecológico e mais raramente por assentos 

sanitários contaminados (PETRIN et al., 1998; MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & 

CONSOLARO, 2005). 
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Segundo Petrin et al (1998), o diagnóstico não deve se embasar apenas nas 

manifestações clínicas, pois apenas 2% das pacientes apresentam o sintoma clássico da cérvice 

com lesões com aspecto de morango e 20% corrimento espumoso. Além disso, pela 

sintomatologia, essa parasitose pode ser confundida com outras DST, sendo a investigação 

laboratorial essencial para o diagnóstico correto e tratamento. 

            Na profilaxia da parasitose, torna-se importante a aplicação de medidas como: (a) uso de 

preservativos; (b) realização do pré-natal para possível diagnóstico e tratamento imediato das 

possíveis DST; (c) e com menos importância à limpeza adequada de duchas e espéculos ou 

assento de vasos sanitários antes do uso. Por outro lado, a divulgação da informação em saúde 

fornecida a população torna-se uma das estratégias mais efetivas de prevenção (GIR el at., 1999). 

            A avaliação do conhecimento e práticas da população pode ajudar na redução das 

barreiras da informação e promoção em saúde (VILELLA et al 2009). O conhecimento obtido 

por meio de estudos epidemiológicos pode fomentar a criação e implantação de programas 

específicos que têm o intuito de reduzir e controlar os riscos de aquisição de doenças 

(CARRENO & DA COSTA, 2006). 

 O enfermeiro em seu viés educador, por meio ferramentas didáticas, norteia a 

transformação dos indivíduos inseridos na comunidade, aumentando sua capacidade de 

entendimento sobre os determinantes de ser saudável (REGIS & BATISTA, 2015).   

 Neste contexto, o profissional enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, deve 

atuar promovendo ações educativas em saúde, propiciando a construção de saberes sobre 

tricomoníase e outras DST, objetivando que a comunidade conquiste melhores condições de 

saúde e de vida (MACHADO & SOUZA, 2012).  

 Baseado nessas informações, esse estudo objetivou identificar os saberes de usuárias de 

unidades de saúde de Niterói sobre DST e, em especial, sobre tricomoníase com intuito de 

identificar fatores de risco para aquisição dessa parasitose no grupo participante. 
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1.1QUESTÃO NORTEADORA 

 

            O que usuárias de unidades de saúde de Niterói conhecem sobre tricomoníase? 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

            O conhecimento sobre tricomoníase entre usuárias de unidades de saúde de Niterói é 

restrito, o que representa um risco para aquisição dessa parasitose. 

  

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

            O conhecimento de usuárias de unidades de saúde de Niterói,RJ, sobre a tricomoníase. 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

             Avaliar informações e fatores de risco sobre tricomoníase e outras doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) entre as usuárias de unidades de saúde de Niterói,RJ. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

             1- Pesquisar os saberes circulantes entre usuárias de unidades de saúde sobre a 

tricomoníase e outras DST. 

               2 – Identificar fatores de risco para aquisição de tricomoníase na comunidade estudada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) 

 

Infecção sexualmente transmissível (IST) é o termo utilizado para definir infecções 

transmitidas pela relação sexual sem proteção (Azevedo, 2008). Esse termo tem sido adotado 

desde 1999, por abranger melhor as infecções assintomáticas. É recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde a substituição do termo doença sexualmente transmissível (DST) por IST. 

(OMS, 2005). 

As IST encontram-se entre as causas mais comuns de doenças no mundo, tendo em 

muitos países vastas consequências de origem sanitária, social e econômica, sendo consideradas 

um problema de saúde coletiva. A dificuldade de diagnosticar e tratar as IST na fase inicial pode 

contribuir para as complicações e sequelas graves (OMS, 2005). 

Na literatura encontra-se a coexistência dos termos DST e IST, havendo uma maior 

frequência do uso do primeiro. Em função disso adotou-se no presente estudo o uso do termo 

DST.
 

Nas orientações para o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis da OMS 

(2005) foram consideradas como IST: infecções por gonococos; infecções por Chlamydia 

trachomatis, linfogranuloma venéreo, sífilis, cancróide, granuloma inguinal (donovanose), 

infecções por herpes genital, verrugas venéreas (genitais), vaginose bacteriana, candidíase, 

escabiose e piolho pubiano. Entretanto, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais no 

Portal sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais do Ministério da Saúde 

apontam como IST: cancro mole, clamídia, gonorreia, condiloma acuminado (HPV), doença 

inflamatória pélvica (DIP), donovanose, herpes, infecção pelo vírus t-linfotrópico humano 

(HTLV), linfogranuloma venéreo, sífilis e tricomoníase (BRASIL, 2016).  

 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv
http://www.aids.gov.br/pagina/doenca-inflamatoria-pelvica-dip
http://www.aids.gov.br/pagina/doenca-inflamatoria-pelvica-dip
http://www.aids.gov.br/pagina/doenca-inflamatoria-pelvica-dip
http://www.aids.gov.br/pagina/donovanose
http://www.aids.gov.br/node/115
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccao-pelo-virus-t-linfotropico-humano-htlv
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccao-pelo-virus-t-linfotropico-humano-htlv
http://www.aids.gov.br/node/117
http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis
http://www.aids.gov.br/pagina/tricomoniase
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2.2 TRICOMONADÍDEOS  

 

Os tricomonídeos são protozoários que apresentam em seu ciclo de vida apenas a forma 

evolutiva de trofozoíto. Pertencem a família Trichomonadidae, a subfamília Trichomonadinae, a 

ordem Trichomonadida, a classe Zoomastigophorea e o filo Sarcomastigophora. Existem três 

espécies que parasitam o hospedeiro humano: Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis, 

Trichomonas hominis e Trichomonas vaginalis, apresentando esse último maior importância 

médica, por ser o agente etiológico da tricomoníase vaginal (FEITTOSA & CONSOLARO, 

2005) (Figura 1). Adl et al. (2005) revisaram a classificação dos protozoários incorporando 

informações referentes a morfologia ultraestrutural e estudos de filogenia molecular, e sob essa 

perspectiva Trichomonas vaginalis foi inserido no Supergrupo Excavata pela presença de sulco 

associado a ingestão de pequenas  partículas, com flagelo dirigido posteriormente, Grupo 

Parabasalia (células com aparato parabasal, presença de quatro flagelos e flagelo adicional 

frequente, presença de complexo pelta-axósitlo), Sub-Grupo Trichomonadida por apresentar de 

três a cinco flagelos e complexo-pelta-axóstilo facilmente visível, presença de flagelo recorrente 

frequentemente associado a membrana ondulante e gênero Trichomonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Trofozoítos de Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax e Trichomonas hominis 

(Pentatrichomonas hominis) 

 Fonte: http://cliciamarques.blogspot.com.br 
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2.2.1 Tricomoníase vaginal 

 

            A tricomoníase vaginal é a doença sexualmente transmissível (DST) não viral mais 

comum em todo mundo (MACIEL et al., 2004). O agente etiológico dessa parasitose tem como 

habitat a cérvice uterina, a vagina e a uretra na mulher. A principal forma de transmissão é a 

sexual (BRASIL, 2006). 

 

2.2.2 O parasito 

 

            Segundo Feittosa & Consolaro (2005) e Hirt (2013), o protozoário foi descrito pela 

primeira vez por DONNÉ, em 1836, após ser isolado de uma paciente com vaginite. 

            O parasito apresenta corpo com formato elipsóide, piriforme ou ovalado, em amostras 

fixadas e coradas. Possui comprimento entre 10 a 30 μm e largura de 5 a 12 μm. Apresenta quatro 

flagelos anteriores, desiguais em tamanho, e um recorrente que percorre todo o corpo do parasito. 

O axóstilo é uma estrutura rígida e hialina, constituída por microtúbulos, que se projeta pelo meio 

do organismo, estendendo-se até a extremidade posterior. O núcleo é elipsóide, próximo a 

extremidade anterior. T. vaginalis não possui mitocôndrias. A produção de energia ocorre nos 

hidrogenossomos, que são grânulos densos, que podem ser vistos por técnicas especiais no 

microscópio óptico (MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

             T. vaginalis é um flagelado anaeróbio facultativo, que possui um bom crescimento na 

ausência de oxigênio, em pH entre 5,0 e 7,5 e temperatura entre 20ºC a 40ºC. Usa a glicose, a 

maltose e a galactose como fonte de energia, sendo capaz de armazenar glicogênio para o mesmo 

fim. Esse fenômeno é de suma importância em ambiente vaginal, pois os carboidratos são a 

principal fonte de nutrientes para T. vaginalis. Porém, sob condições de limitações desses 

nutrientes, assim como ocorre na vagina devido a constante modificações por variações de pH, 

hormônios e menstruação, a utilização de aminoácidos torna-se vital (MACIEL et al., 2004; 

FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

Apesar da divisão celular ser bem conhecida através da microscopia, o ciclo de vida de 

T. vaginalis ainda é pouco entendido, sabendo-se que ele possui somente uma forma evolutiva, o 

trofozoíto (PETRIN et al., 1998). 



17 

 

 

2.2.3 Patogenia e manifestações clínicas 

 

            Segundo Petrin et al. (1998), a infecção apresenta manifestações clínicas variadas, 

podendo apresentar desde quadros assintomáticos até a vaginite sintomática. A tricomoníase pode 

ser classificada como aguda, crônica ou assintomática, de acordo com a gravidade da infecção. 

Entre as mulheres infectadas, 25 a 50 % são assintomáticas e possuem o pH vaginal de 3,8 a 4,2 e 

microbiota vaginal normal. Em até seis meses, um terço das pacientes assintomáticas tornam-se 

sintomáticas. O período de incubação varia de 4 a 28 dias, em aproximadamente 50% dos 

hospedeiros. 

            Na infecção por T. vaginalis ocorre a diminuição da acidez vaginal e dos lactobacilos 

produtores de ácido lático, os quais são responsáveis pela manutenção do pH (3,8 a 4,5), tornando 

o ambiente favorável para a proliferação do parasito, que cresce em maior proporção em pH 

maior que 5. O aumento do pH vaginal e cervical, antes e durante o período menstrual, também 

favorece esse crescimento (FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

            O protozoário habita principalmente o epitélio escamoso da vagina. Por caracterizar-se 

como uma doença da idade reprodutiva, raramente ocorrem manifestações clínicas antes da 

menarca e após a menopausa (PETRIN et al., 1998). 

              As respostas imunes celular e humoral são observadas claramente em pacientes com a 

infecção. Apesar de não ser vistos em todos os pacientes com tricomoníase, ocorre o aumento no 

número de leucócitos, que passam a ser internalizados e degradados nos vacúolos fagocitários do 

parasito (MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005; BRAVO et al., 2010). 

            As portadoras agudas da doença que apresentam vaginite, constantemente, têm exsudato 

vaginal proveniente da infiltração de leucócitos. Ocorre variação na consistência do exsudato de 

acordo com cada paciente, podendo ser de aspecto fino e escasso a espesso e abundante. A forma 

clássica desse exsudato ocorre em apenas 20% dos casos, que é caracterizado por ser amarelo, 

abundante, espumoso e mucopurulento. Também ocorre odor vaginal anormal e prurido vulvar 

(MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). Os sintomas nas infecções crônicas 

são brandos, com secreção vaginal rara. Essa manifestação clinica é de grande importância em 

nível epidemiológico, pois esses portadores são a maior fonte de transmissão da parasitose 

(PETRIN et al., 1998). 
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             A tricomoníase tem como principal quadro a vaginite, mas também está associada ao 

câncer cervical, doença pélvica inflamatória atípica (PETRIN et al., 1998), problemas 

relacionados com a gravidez, como ruptura prematura da membrana, parto prematuro, baixo peso 

ao nascer, endometrite pós parto, feto natimorto e morte neonatal e a infertilidade (PETRIN et al., 

1998; MACIEL et al., 2004). O parasito lesa a superfície da mucosa danificando o tecido e a 

resposta inflamatória a infecção pelo Trichomonas vaginalis, facilitam a entrada de diversos 

vírus, como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no organismo (HIRT, 2013). 

            Ainda conforme Petrin et al. (1998), apesar da tricomoníase ser uma doença caracterizada 

por acometer mulheres, também ocorre em homens e pode ser classificada em: estado 

assintomático; estado agudo com uretrite purulenta abundante e doença assintomática leve, 

clinicamente indistinguível de outras uretrites. Em homens sintomáticos, é mais comum escasso 

corrimento, disúria, leve prurido, sensação de queimação imediatamente após a relação sexual. 

Podem ocorrer algumas complicações como uretrite não gonocócica, prostatite, epididimite e 

infertilidade (PETRIN et al., 1998). 

 

2.2.4 Transmissão 

 

Trofozoítos são considerados a forma infectante de T. vaginalis (Hirt,2013). A 

transmissão ocorre por meio da relação sexual e o homem é o principal disseminador da 

parasitose, por ser assintomático ou oligosintomático. Após a relação sexual com uma mulher 

infectada, T. vaginalis pode sobreviver por mais de uma semana no prepúcio de um homem 

sadio. Com a ejaculação, os parasitos presentes na mucosa uretral são levados à vagina pelo 

esperma (MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005; BRAVO et al., 2010).  

            A transmissão não sexual, em teoria, pode acontecer por meio de fômites como duchas, 

espéculos ou assento de vasos sanitários contaminados. Por não apresentar forma cística, o 

parasito é sensível a altas temperaturas, mas, sob condições de umidade, sobrevive fora de seu 

habitat por horas. O parasito pode viver durante 3 horas na urina coletada e 6 horas no sêmen 

ejaculado (PETRIN et al., 1998; MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

            Ainda de acordo com Maciel et al (2004) e Feitosa & Consolaro (2005), a infecção 

também pode ocorrer em recém-nascidas durante a passagem pelo canal do parto, decorrente da 

infecção materna, quando a parturiente não utilizou medidas preventivas contra a infecção 
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durante a gravidez ou quando ainda não deu início ao tratamento da parasitose por não apresentar 

manifestações clínicas. 

 

2.2.5 Epidemiologia 

 

            A tricomoníase é a doença sexualmente transmissível (DST) não viral mais comum no 

mundo, com estimativa de 170 milhões de casos novos por ano (PETRIN et al., 1998; MACIEL 

et al., 2004). 

            A infecção tem distribuição ampla, sendo encontrada em todos os continentes, sem sofrer 

variação por influência do clima. Foi observada em todos os grupos raciais e socioeconômicos. A 

frequência depende de vários fatores como: idade, atividade sexual, número de parceiros sexuais, 

outras DST, fase do ciclo menstrual e técnicas de diagnóstico (PETRIN et al., 1998).  

              Honigberg (1978), relatou menor frequência em mulheres casadas (13,6%), duas vezes 

maior em viúvas e solteiras (22,7% - 25,6%) e três vezes maior (37,0%) em divorciadas e 

separadas. Foi encontrado por diversos investigadores elevada incidência da tricomoníase em 

mulheres grávidas (MACIEL et al., 2004; FEITTOSA & CONSOLARO, 2005). 

Entre a população masculina, a tricomoníase é menos detectada primariamente e 

encontra-se associada a infecção uretral em menos de cinco dos casos. Na maioria dos casos 

positivos (14-60%) estão associados à parceiras diagnosticadas (PETRIN et al., 1998). 

Nos Estados Unidos da América do Norte, mulheres negras apresentam maior 

frequência de infecção por T. vaginalis quando comparadas às mulheres brancas. Níveis 

socioeconômicos, como baixo nível educacional parecem estar relacionados com a alta 

prevalência dessa parasitose (PETRIN et al., 1998). 

A tricomoníase é mais frequente em mulheres que procuram atendimento em clínicas de 

atendimento a DST e entre prostitutas do que em mulheres após a menopausa ou virgens. Esse 

fato, associado a questão de elevada frequência de parasitos na uretra ou próstata de homens 

parceiros de mulheres infectadas, cura das infecções recorrentes após tratamento dos parceiros 

sexuais e incapacidade do parasito de sobreviver fora do corpo do ser humano confirmam ser essa 

parasitose de transmissão sexual. Essa doença tem implicações médica, social e econômica 

importantes. Assim como outras DST a tricomoníase aumenta o risco de transmissão do HIV 
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(PETRIN et al., 1998). Lemos (2008) relata a maior frequência de tricomoníase em mulheres 

HIV positivas.  

Dados sobre a prevalência da parasitose são difíceis de serem obtidos, já que a 

tricomoníase não é uma doença de notificação compulsória e no Brasil as técnicas diagnósticas 

utilizadas na rotina são de baixa sensibilidade, fornecendo resultados subestimados (GRAMA et 

al., 2010). 

 

2.2.6 Diagnóstico 

 

            A tricomoníase não deve ser diagnosticada exclusivamente pelas manifestações clínicas, 

pois apenas 2% das pacientes apresentam o sintoma clássico da cérvice com lesões em aspecto de 

morango; 12% corrimento espumoso e as manifestações clínicas podem ser similares as causadas 

por outras DST. Se apenas as manifestações clínicas forem utilizadas como diagnóstico, 88% das 

infectadas não seriam diagnosticadas e 29% das não infectadas teriam resultado falso positivo. A 

investigação laboratorial torna-se essencial para o correto diagnóstico, proporcionando 

encaminhamento ao tratamento apropriado e facilitando o controle da propagação da infecção 

(PETRIN et al., 1998).  

            A busca pelo parasito é realizada por meio do exame direto a fresco no conteúdo vaginal. 

Nessa técnica, uma gota do material coletado deve ser misturada a uma gota de solução 

fisiológica, para posterior análise em microscópio óptico com objetiva de 10-40 x e condensador 

baixo, em um intervalo de tempo de aproximadamente 10 minutos.  Essa técnica apresenta baixo 

custo e sua sensibilidade varia de 51-65% (APHL, 2013). O objetivo é a observação do flagelado 

movimentando-se entre as células epiteliais e os leucócitos. Quando o parasito é encontrado, seja 

em citologia oncológica de rotina ou no exame direto, o tratamento da mulher e de seu 

companheiro sexual deve ser estabelecido por se tratar de uma DST (BRASIL, 2006), sendo o 

homem considerado, geralmente, o portador são e responsável pela disseminação da parasitose. 

            Sendo em 2001, rotineiramente solicitados pelos ginecologistas para pesquisa de 

anormalidades citológicas e agentes infecciosos, os esfregaços cérvicovaginais analisados pela 

técnica de Papanicolaou foi de extrema importância para o diagnóstico de tricomoníase. O exame 

de amostras vaginal e cervical pode revelar alterações citomorfológicas induzidas pelos 

tricomonas, tendo como resultado um esfregaço rico em células polimorfonucleares e grande 
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número de células epiteliais inflamatórias isoladas. As alterações celulares inflamatórias 

determinadas pela tricomoníase podem dificultar ou impedir o diagnóstico da citologia funcional 

e da oncótica (FEITTOSA & CONSOLARO, 2005).  

  Essas técnicas diagnósticas apresentam diferenças em suas especificidade e 

sensibilidade, sendo relatado 78,95% e 100% no exame de direto e 26,3% e 100% no 

Papanicolau, respectivamente (GRAMA et al., 2010). 

 A cultura tem sido considerada como a técnica padrão ouro, sendo sua especificidade 

próxima a 100% e a sensibilidade de 75-96%, embora não seja amplamente utilizada (APHL, 

2013). Além dessas técnicas, nos Estados Unidos existem testes imunocromatográficos e de 

amplificação de ácido nucleico com elevada sensibilidade e especificidade na detecção desse 

parasito (APHL, 2013). 

 

2.2.7 Tratamento 

 

Petrin et al. (1998) relataram que até 1959, as preparações vaginais tópicas contra 

tricomoníase reduziam os sinais e sintomas, mas não promoviam a cura parasitológica. Mesmo 

que mulheres fossem tratadas com sucesso, a reinfecção poderia ocorrer rapidamente, já que não 

havia tratamento para seus parceiros sexuais. O tratamento local não penetrava o epitélio vaginal, 

uretral, glândulas de Skene e de glândulas de Bartholin, onde o parasito pode ser encontrado.   

O esquema de tratamento recomendado pela OMS (2005) para infecções vaginais é 

constituído pelo uso de Metronidazol, sendo utilizado dois gramas por via oral em dose única ou 

400-500 mg por via oral, duas vezes ao dia por sete dias, ou por duas gramas  de Tinidazol em 

dose única por via oral  ou 500 mg por via oral, duas vezes ao dia durantes cinco dias. O parceiro 

deve ser tratado ao mesmo tempo e com o mesmo medicamento em dose única, estando ou não 

infectado para evitar reinfecção (Brasil, 2006; Petrin et al. 1998). A taxa de sucesso de tratamento 

é de 80 a 88%, podendo chegar a 95% quando o parceiro sexual é tratado simultaneamente 

(PETRIN et al., 1998). 

O tratamento de todos os infectados, educação em saúde pública e programas de 

prevenção ajudam a reduzir a disseminação da doença. A literatura aponta aumento da resistência 

do parasito ao Metronidazol, bem como casos de algumas pessoas não podem ser tratadas com 

essa droga. Dessa forma, torna-se necessário a elucidação dos mecanismos envolvidos na 
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patogenia e resistência parasitária, pois só a partir desses conhecimentos será possível criar novas 

estratégias para controlar a doença (PETRIN et al., 1998). 

 

 

2.2.8 Profilaxia 

 

 As medidas profiláticas utilizadas para tricomoníase são as mesmas utilizadas para 

outras DST. Segundo Gir et al. (1999), a informação fornecida à população é considerada uma 

das estratégias mais efetivas de prevenção. Não basta apenas fornecer informações. Para atingir 

os objetivos da prevenção é importante que o conhecimento seja estruturado, aceito e praticado. 

            Gir et al. (1999) indicaram algumas medidas preventivas contra DST como: usar 

preservativos; reduzir número de parceiro: evitar promiscuidade; troca de parceiros; ter parceiro 

único e fixo; ter cuidado com uso de banheiros públicos, dentre outras. 

Não existe uma vacina para tricomoníase em humanos. Segundo Petrin et al. (1998), 

para que uma vacina segura, eficaz e acessível seja desenvolvida, é preciso entender  bem a 

patogenia de T. vaginalis. Chapwanya et al. (2016), em uma revisão sobre resposta imune e 

vacina em tricomonídeos de humanos e bovinos, relataram que em um teste de campo, o uso de 

vacina com parasitos inativados administrada por via intravaginal promoveram a cura de 

mulheres com infecção persistente, embora com perda de similaridade entre antígenos da vacina 

e do parasito ao passo que outros estudos apresentaram resultados inconclusivos, o que torna 

necessário a ampliação de trabalhos nessa área. 

 

2.3 OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS  

 

 Existem várias DST que ocorrem no hospedeiro humano. A seguir procurou-se abordar 

de forma resumida informações sobre algumas dessas infecções.  

 

2.3.1 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

 

            A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é um conjunto de manifestações 

clínicas causadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). É caracterizada pela 
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diminuição do número total dos linfócitos T CD4+, bem como sua incapacitação. 

Consequentemente, ocorre imunodepressão, o que propicia o aparecimento de infecções 

oportunistas, dentre outras complicações como neoplasias (LAZZAROTTO et al., 2010). 

              A transmissão do HIV ocorre principalmente por via sexual LAZZAROTTO et al., 

2010). Baseado em dados acumulados de 1980 a junho de 2013, no Brasil, foram notifica 

dos um total de 686.478 casos de AIDS, dos quais 445.197 (64,9%) eram do sexo masculino e 

241.223 (35,1%) do sexo feminino (BRASIL, 2013a). 

 O diagnóstico da infecção por HIV pode ser realizado por variadas técnicas, sendo as 

principais: ensaio imunoenzimático, geralmente de triagem; testes rápidos – são imunoensaios 

simples que foram desenvolvidos para fornecer resultados em até 30 minutos; ensaios 

complementares como: Western blot, Imunoblot ou imunoensaios em linhas e detecção direta do 

HIV – detecção direta de componentes virais, sendo importante quando não é possível a detecção 

de anticorpos e testes moleculares para HIV. Os ensaios complementares foram desenvolvidos 

para confirmação dos testes de imunoensaios e rápidos; (BRASIL, 2013b). 

Resultados de testes de triagem não reagentes são liberados sem ser preciso 

confirmação, sendo essa necessária apenas se a suspeita permanecer. Resultados reagentes 

sempre precisam ser confirmados com outro teste (BRASIL, 2013b). 

O diagnóstico deve ser realizado como preconizado nos fluxogramas de testagem para 

HIV, que são combinações de dois ou mais testes, com o objetivo de aumentar o valor preditivo 

positivo. Existem cinco combinações que poderão ser realizadas de acordo com os critérios de 

avaliações. Os principais fluxogramas preconizados são: os fluxogramas de dois testes rápidos 

realizados em sequência com amostra de sangue, fluxograma de um teste rápido utilizando fluido 

oral seguido por um teste rápido utilizando sangue e fluxograma com imunoensaio de quarta 

geração na triagem e teste molecular como teste complementar/confirmatório. Esses fluxogramas 

combinam testes mais modernos, de maior agilidade no diagnóstico e melhor custo-efetividade. 

(BRASIL, 2013b). 

 

2.3.2 Sífilis 

 

              A sífilis é uma doença infecciosa crônica causada por Treponema pallidum, que acomete 

quase todos os órgãos. Tem como forma de transmissão a via sexual -sífilis adquirida, vertical -
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sífilis congênita, via indireta - objetos contaminados, tatuagens e por transfusão sanguínea 

(AVELLEIRA & BOTTINO, 2006). 

              A sífilis pode ser classificada em primária, secundária e terciária, de acordo 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas e em recente e tardia, de acordo com a 

data do diagnóstico. Na primária, a lesão específica é o cancro duro, que geralmente é único e 

indolor. As lesões de forma simétrica e que ocorrem por surtos são observadas na sífilis 

secundária, que ainda apresenta lesões papulosas eritêmato-acobreadas, arredondadas, de 

superfície plana, recobertas por discretas escamas mais intensas na periferia, além de outros 

aspectos. A sífilis terciária caracteriza-se por lesões localizadas envolvendo pele e mucosas, 

sistema cardiovascular e nervoso, formando granulomas destrutivos (AVELLEIRA & 

BOTTINO, 2006). 

            Segundo Avelleira e Bottino (2006), a sífilis congênita é transmitida por via 

transplacentária, podendo ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio da doença materna. A 

probabilidade de transmissão depende da fase da infecção na mãe e a duração da exposição do 

feto no útero. Em decorrência da infecção fetal pode ocorrer abortamento, óbito fetal e morte 

neonatal. Pode ocorrer transmissão direta, se o recém-nascido tiver contato com as lesões 

maternas no canal do parto. 

            O diagnóstico laboratorial varia de acordo com a fase da infecção, existindo várias 

técnicas para identificação dessa doença. O exame direto só é realizado nas lesões das fases 

primárias e secundárias. Também são realizados testes sorológicos não treponêmicos como 

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid Plasm Reagin), sorologias 

treponêmicas como imunofluorescência com o FTAAbs (Fluorescent Treponema Antibody 

Absorvent Test), o MH-TP (Microhemaglutinação para Treponema pallidum) ou TPHA, Elisa 

(testeimunoenzimático) e os testes rápidos (BRASIL, 2006). 

 

2.3.3 Blenorragia 

 

              A blenorragia ou gonorréia é das mais antigas doenças humanas conhecidas. (PENNA et 

al.,2000). É uma doença infecciosa provocada por Neisseria gonorrhoeae. Agride primeiramente 

a mucosa do trato genital inferior, podendo também acometer, com menos frequência, a do reto, 

orofaringe e conjuntiva. A transmissão é quase que exclusiva por contato sexual ou perinatal 
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(PENNA et al.,2000). 

              A infecção é mais observada na faixa etária de 15 a 30 anos, sendo na maioria dos casos 

em homens que tem como principais sintomas a disúria e o corrimento uretral, inicialmente 

mucoide com evolução para purulento (PENNA et al., 2000). Geralmente, é assintomática em 

mulheres, mas pode manifestar-se com corrimento vaginal espesso e purulento. O período de 

incubação da doença é de 5 a 7 dias e o diagnóstico laboratorial é através da cultura, da coloração 

de Gram e microscopia (FERRACIN & OLIVEIRA, 2005). 

 

2.3.4 Candidíase 

 

            Apresenta-se como a segunda infecção vaginal mais comum (FERRACIN & OLIVEIRA, 

2005). É causada por Candida sp. que acomete a vulva e vagina. Não é exclusivamente uma 

DST, pois esses fungos fazem parte da microbiota vaginal e crescem quando o meio se torna 

favorável ao seu desenvolvimento (BRASIL, 2006).  

              As sintomáticas podem apresentar prurido, ardor, disúria, corrimento vaginal branco e 

espesso, com aparência de leite coalhado (FERRACIN & OLIVEIRA,2005; BRASIL, 2006). 

Pode ainda apresentar hiperemia, edema vulvar, fissuras e maceração da vulva, dispareunia, 

fissuras e maceração da pele, vagina e colo revestido por placas brancas ou branco acinzentadas 

(BRASIL, 2006). Diferencia-se da vaginose bacteriana ou tricomoníase, pelo corrimento não 

apresentar odor desagradável (FERRACIN & OLIVEIRA,2005). O seu diagnóstico é confirmado 

através de exame direto do exsudato espesso que apresenta blastoconídios e pseudo-hifas, Cultura 

em ágar Sabouraud e ágar Mycosel, prova do tubo germinativo, prova do microcultivo, 

Chromagar Candida, provas bioquímicas e sistemas manuais e automatizados (BARBEDO & 

SGARBI, 2010).   

  

2.3.5 Hepatites B e C  

 

 Hepatites virais são infecções causadas por vírus que têm tropismo por células hepáticas. 

Essas doenças possuem grande importância pelo número de pessoas que contraem o vírus e pelas 

possíveis implicações das formas agudas e crônicas (BRASIL, 2006). 
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 Hepatite B é uma doença contagiosa causada por um vírus DNA, conhecido como vírus 

da hepatite B (HBV). Hepatite C tem como agente etiológico um vírus RNA, identificado como 

vírus da hepatite C (HCV). Ambas hepatites podem apresentar-se como infecções assintomáticas 

ou sintomáticas (BRASIL, 2005). 

 Hepatite B caracteriza-se por ser uma doença predominantemente aguda, apresentando 

três fases: prodrômica ou pré-ictérica caracterizada pelo aparecimento de sintomas como: febre, 

astenia, dores musculares ou articulares, anorexia, náusea e vômito, perversão do paladar, 

cefaleia casualmente e repulsa ao cigarro; ictérica com surgimento da icterícia e diminuição dos 

sintomas digestivos e convalescença apresentando remissão da icterícia e sensação de bem-estar. 

Na fase crônica, que é considerada quando a infecção permanece por mais de seis meses, pode 

ocorrer sintomas inespecíficos como: fadiga, mal-estar e sintomas digestivos (BRASIL, 2005). 

 Hepatite C possui o período de incubação de 15 a 150 dias. Possui passe aguda rara, mas 

quando presente apresenta quadro semelhante a outras hepatites. Quando a infeção aguda persiste 

por mais de seis meses a infeção evolui para forma crônica. Nessa fase os sintomas são presentes 

são inespecíficos, com predomínio de fadiga, mal-estar e sintomas digestivos, podendo uma 

parcela dos individuados evoluírem para cirrose, com aparecimento de icterícia, edema, ascite, 

varizes de esôfago e alterações hematológicas. Nessa fase também pode evoluir para 

hepatocarcinoma (BRASIL, 2005). 

 Hepatite C por ter evolução naturalmente silenciosa muitas vezes é diagnosticada 

décadas depois após infecção. Os sinais e sintomas são comuns a outras doenças crônicas do 

fígado, possuindo manifestação apenas em fases mais avançadas (BRASIL, 2015). 

 O manual de aconselhamento em hepatites virais (Brasil, 2005) relata que, segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se a existência de aproximadamente 325 

milhões de portadores crônicos de hepatites B e 170 milhões de hepatite C no mundo, existindo 

agravos na cadeia de transmissão da doença, devido à maioria dos infectados desconhecerem seus 

diagnósticos.  

 O risco de contágio pelo HVC está aumentando entre usuários de drogas invejáveis e 

cocaína inalada que compartilham os objetos utilizados para o uso, nos consultórios de 

odontologia, pedólogos, manicures, entre outros que não seguem as novas de biossegurança 

(BRASIL, 2015).   
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 Carvalho et al. (2014) relataram que em 2008, a prevalência de hepatites B e C crônicas 

foram de 370 por mil e de mil e de 959 por mil habitantes no Brasil, respectivamente.  

 A transmissão das hepatites B e C ocorrem por meio de relações sexuais sem proteção, 

materiais perfurocortantes contaminados, transmissão vertical e aleitamento materno (BRASIL, 

2005). Ocorrendo também a possibilidade de transmissão vertical das Hepatites C.  

 O diagnóstico laboratorial da hepatite B é realizado por meio de marcadores sorológicos 

do HBV (HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HBc total, Anti-HBs, HBsAg, Anti-HBc total, Anti-HBs e 

reativo isolado) e o da hepatite C por meio de exames sorológicos e de biologia molecular 

(BRASIL, 2005). 

 Não há recomendação sobre testagem de rotina para HVC na população em geral, mas 

os indivíduos que se encontram em situações de risco, como por exemplos, os nascidos antes de 

1975, usuários de drogas e parcerias sexuais, nascidos de mães portadoras do HVC, contatos 

domiciliares de portadores, pessoas com piercings ou tatuagens, pacientes em hemodiálise, 

portadores de cirrose hepática, doença hepática sem etiologia definhada ou câncer hepático, 

indivíduos com histórico de IST ou que tiveram práticas sexuais desprotegidos, devem ser 

solicitados que façam a testagem para HVC (BRASIL, 2015).   

 

2.3.6 Infecções causadas por HPV 

 

 Os papilomavírus (HPV) são vírus DNA dupla hélice que infectam pele ou mucosa. A 

infecção causada por Papilomavírus Humano (HPV), frequentemente ocorre por via sexual, e 

nesse caso a doença é conhecida como candiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo 

(BRASIL,2006).  

  O manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2006) informa que são 

conhecidos mais de 100 tipos desse DNA-vírus não cultivável, dos quais 20 podem infectar o 

trato genital. Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, apresentando maior 

risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes e estar associados a lesões precursoras. 

Dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de 

câncer do colo do útero. 

 Os tipos HPV-6 e HPV-11 são raramente associados ao carcinoma invasivo de células 

escamosas. O carcinoma invasivo de células escamosas encontra-se mais associado com as lesões 
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clínicas. Já os tipos HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-35, HPV-45, HPV-51, HPV-52, 

HPV-56 e HPV-58 são encontrados associados a verrugas (BRASIL, 2006). 

 Quando apresentadas na forma clínica candilomatosa, a infeção causada pelo HPV pode 

ter lesões únicas ou múltiplas, restritas ou difusas e de tamanhos variáveis. Nos homens é mais 

frequente o aparecimento da lesão na glande, sulco balano-prepucial e região perianal. Nas 

mulheres, as lesões aparecem com maior frequência na vulva, períneo, região perianal, vagina e 

colo (BRASIL, 2006). 

 O diagnóstico, geralmente é clínico, podendo ter confirmação por biopsia. O diagnóstico 

definitivo ocorre pela presença do DNA viral por teste de hibridização molecular (BRASIL, 

2006). 

 

2.3.7 Infecção por clamídia 

 

  Chlamydia é um grupo de bactérias gram-negativas, intracelulares obrigatórios. Possui 

tropismo pelos epitélios ocular e órgãos genitais, sendo reconhecidastrês espécies: C. psitacci, C. 

pneumoniae  e  C. trachomatis.( GONÇALVES et al, 2009) 

 A infecção por Chlamydia trachomatis apresenta-se assintomática em cerca de 70-80% 

das mulheres infectadas. As manifestações clínicas quando presentes, são inespecíficas 

caracterizadas por disúria, corrimento e discreto prurido vaginal, podendo ocorrer complicações 

como salpingite e doença inflamatória pélvica aguda.  (MARQUEZ & MENEZES, 2005). 

 Alguns sintomas, apesar inespecíficos podem sugerir infecção por Chlamydia 

trachomatis como: corrimento cervical mucopurulento ou mucoturvo, colo uterino mostrando-se 

friável, sangrando facilmente ao toque com pinça de Cheron e presença de ectopia cervical 

(MARQUEZ & MENEZES, 2005). 

  Marquez & Menezes (2005) apontaram que alguns fatores de risco estão associados a 

infecção por clamídia como: o início precoce da atividade sexual, ter tido mais de um parceiro 

sexual nos últimos 90 dias, ser solteira, multiplicidades de parceiros sexuais, não uso de 

preservativos nas relações sexuais, uso de contraceptivos hormonais orais por mulheres jovens, 

nuliparidade, uso de ducha vaginal, presença de ectopia vaginal, hábito de fumar, passado de 

DST, falta de conhecimento sobre DST/AIDS. 
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 As confirmações diagnósticas mais utilizadas são: coloração por técnica de Giemsa, 

citologia pela técnica de Papanicolaou, histopatologia, imunofluorenscência direta, métodos 

imunoenzimáticos, detecção por anticorpos e técnicas de biologia molecular. Não podendo deixar 

de valorizar os exames inespecíficos como os de bacterioscopia de Gram de material colhido da 

uretra ou da endocérvice, velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa e leucograma 

(MARQUEZ & MENEZES, 2005). 

 

2.4 EXSUDATO VAGINAL/LEUCORRÉIA 

 

            O organismo feminino tem como resposta fisiológica o exsudato vaginal, que se 

caracteriza pela cor clara ou branca quando não existe processo patológico. A quantidade e o 

aspecto dessa secreção, que é constituída por líquidos cervicais, podem variar de acordo com o 

ciclo menstrual. Na presença de processo hormonal ou infeccioso direto ocorre uma modificação 

em sua característica, formando um exsudato, conhecido vulgarmente por corrimento vaginal 

(FERRACIN & OLIVEIRA, 2005). 

              O corrimento é uma das principais manifestações clínicas na idade fértil, acometendo 

aproximadamente um terço das mulheres e a metade das grávidas. Manifesta-se com ardência 

e/ou prurido vulvovaginal, dispareunia, disúria, secreções de diferentes colorações e com odor 

fétido, geralmente associados a DST (CESAR et al., 2009). 

            A vaginose bacteriana é a infecção que mais provoca o corrimento vaginal, manifestando-

se com o ―odor de peixe‖ (FERRACIN & OLIVEIRA,2005; LEITE et al., 2010), aspecto 

bolhoso, branco ou acinzentado, pH vaginal maior que 4,5 (BRASIL, 2006; LEITE  et al., 2010). 

Esta doença é determinada por um crescimento anormal de bactérias anaeróbias como 

Gardnerella vaginalis, Peptostreptococcus sp, Mobiluncus sp, Prevotella sp, Bacteroides sp e 

Mycoplasma hominis, com concomitante redução de lactobacilos (FERRACIN & OLIVEIRA, 

2005). 

            De acordo com Cesar et al. (2009), infecções urinárias, prematuridade, baixo peso ao 

nascer, corioamnionite, endometrite puerperal e infecção da ferida operatória pós-cesária são as 

complicações mais comuns decorrente de corrimento vaginal. 
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2.5 CONHECIMENTOS SOBRE DST e FATORES DE RISCO 

 

 A avaliação do conhecimento e práticas da população pode auxiliar na redução das 

barreiras da informação e promoção em saúde (VILELLA et al, 2009). Resultados obtidos por 

Gramo et al. (2013), demostram que o conhecimento sobre DST representa fator de proteção para 

tricomoníase. 

A informação obtida por meio de estudos epidemiológicos pode ajudar na criação e 

implantação de programas que têm o intuito de reduzir e controlar os riscos de aquisição de 

doenças. O comportamento sexual da população tem sido cada vez mais estudado, devido a sua 

relação com as DST. As informações sobre as práticas sexuais dos indivíduos também 

possibilitam a identificação dos fatores de risco e de proteção em relação as DST (CARRENO & 

DA COSTA,2006). 

            De acordo com estudo de Olivi et al (2008), desenvolvido com pessoas de mais de 50 

anos para identificação de saberes sobre DST, as mais relatadas foram AIDS, sífilis, gonorréia, 

herpes, HPV e hepatite. Neste estudo, 92% dos participantes concordam que o preservativo 

previne a DST/AIDS e 83,6% consideraram que qualquer pessoa poderia adquirir DST/AIDS. 

Apesar do conhecimento sobre as formas de transmissão das DST/AIDS, poucos adultos na 

maturidade afirmaram usar preservativo em todas as relações sexuais. 

             Segundo Martins et al. (2006), os adolescentes possuíam maior conhecimento sobre a 

forma de prevenção de DST que os adultos, mas esse saber não foi suficiente para promover atos 

sexuais seguros. Grande parte dos adolescentes não sabia que alguns tipos de relações sexuais 

(sexo oral e anal) representam fontes de transmissão de DST. A camisinha foi o método mais 

conhecido entre os adolescentes na prevenção da gravidez e de DST, porém os principais motivos 

citados para o não uso foram não gostar de usá-las, confiar no parceiro e a imprevisibilidade das 

relações sexuais. 

             O estudo de Gir et al. (1999) identificou que a AIDS foi a doença que mais preocupava a 

população, sendo também revelado que quanto maior o grau de instrução dos indivíduos, menos 

frequente foi o uso de medidas profiláticas tomadas na auto-proteção. 

            Lima et al. (2013) sugeriram que a baixa adesão de mulheres sexualmente ativas a 

programas de atenção básica de saúde relacionados às DST deve-se à baixa escolaridade 

associada à falta de conhecimento sobre a tricomoníase. Além disso, os autores apontaram que 
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esse fato estava também associado à informação errada de que a tricomoníase não é adquirida 

quando a mulher mantém relações com um único parceiro fixo.   

 Duarte (2008) em um estudo com jovens de São Paulo, com idade média de 16 anos, 

constatou que 84,2% responderam tratar-se de doença que se contrai principalmente por sexo sem 

proteção, em relação a definição de ―doenças sexualmente transmissíveis‖. Quando perguntados 

quem poderia contrair DST, 43,2% responderam que qualquer pessoa que tivesse relações 

sexuais, seguidas de 41,1% indicando que seria qualquer pessoa que tivesse relações sexuais sem 

proteção. Dos jovens, 67,4% informaram conhecer alguma DST, sendo a AIDS a mais conhecida 

(65,3%).  

 Awang et al. (2014) verificaram que entre 952 homens malasianos solteiros de 15 a 24 

anos, 92% conheciam pelo menos uma DST listadas no estudo (sífilis, gonorreia, clamidiose, 

herpes, verrugas genitais, infecções fúngicas, tricomoníase ou HIV/AIDS), sendo a mais 

conhecida HIV/AIDS por 90%, sífilis por 59% e verruga genital por 36%. As menos conhecidas 

foram clamidiose e tricomoníase por 13% dos participantes. Cerca de 95% sabia pelo menos um 

método de prevenção de DST. Homens jovens com residência em área urbana e ensino superior 

demostraram uma proporção maior de conhecimento sobre transmissão que indivíduos de área 

rural e menor grau de escolaridade. Foram apontados como relacionados a transmissão o 

compartilhamento de seringas e barbeadores (88,4%), relação sexual (84,9%), transfusão 

sanguínea (84,9%), parceiros múltiplos (65,2%), não usar camisinha (78,7%) e uso de drogas 

(82,9%). Os resultados obtidos também indicaram que 10% dos participantes admitiram ter 

atividade sexual. Os autores ressaltam a importância de maior divulgação sobre as DST e 

métodos de prevenção.   

 Fleisher et al. (1994) fizeram um estudo com 1404 mulheres de idade entre 15 a 44 anos, 

sexualmente ativas com alto risco de aquisição de DST, que estavam em sala de espera de 

clínicas que promovem pré-natal, planejamento familiar ou tratamento ginecológico. Das 

participantes, 54% recordaram ter tido infecção por DST ou estar infectada. 37,1% responderam 

que tinham realizado tratamento específicos para DST. Em média, 60% das mulheres que 

possuíam histórico positivo para DST lembravam de ter recebido informações sobre a prevenção 

da reinfecção durante o tratamento. O uso do preservativo como medida de prevenção de DST foi 

indicado por 28,9% das participantes e dessas 71,8% informaram fazer uso em todas as relações 

sexuais. O comportamento sexual, o risco de gravidez na ausência de contracepção e o grau de 
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escolaridade foram fatores associados a aquisição de DST, associado a redução de confiabilidade. 

Os autores destacam a importância de esforços educacionais intensos com ênfase na 

responsabilidade compartilhada de desenvolver comportamentos que protejam contra gravidez 

indesejada e DST. 

 Garcez et al. (2010) ao estudarem idosos com idade média de 60,4 anos com mediana de 

60 anos (predominância de 55 a 60 anos) e desvio padrão 6,3 anos, perceberam que 36,7% das 

mulheres e 47% dos homens afirmaram não utilizar preservativo em seis meses daquele ano, 

observando também a maior percepção entre o não uso de preservativo e risco de contaminação 

por HIV do que relacionados a outras DST. Foi relatado pelos autores que as mulheres idosas 

reduzem a atividade sexual por conta da menopausa e têm dificuldade em negociar o uso do 

preservativo com os parceiros. Os autores apontam que a vulnerabilidade a DST entre idosos é 

mais complexa do que o simples uso do preservativo, pois a esse hábito estão atreladas questões 

sociais, culturais e individuais.  

 Samkange-Zeeb et al. (2011) afirmaram que o conhecimento nem sempre traz mudança 

no comportamento, mas educação sexual é importante para a prevenção de DST. Além do 

HIV/AIDS outras infecções como clamídia, gonorréia e sífilis precisam de atenção. 

Após análise dos dados socioeconômicos de 4.039 mulheres casadas com idade entre 20 

a 49 anos de uma área rural da China e confronto com exames ginecológico, Xueqiang et al. 

(2007) apontaram alguns fatores de risco associados às infecções sexualmente transmissíveis. O 

não uso de preservativo, casamento com homens que mantem relações extraconjugais, falta de 

conhecimento sobre DST, renda maior que 200 dólares e casamento com homens de negócios, 

foram os fatores relacionados para aquisição da tricomoníase. Renda maior que 200 dólares, 

mulheres com experiência em três ou mais abortos, idade de 30 a 39 anos e parceiros 

extraconjugais, foram fatores de risco associados à candidíase e o maior fator de risco para 

vaginose bacteriana (VB) foi a idade entre 30 a 39 anos, havendo também grande associação 

entre VB e três ou mais abortos. Xueqiang et al. (2007) ainda observaram que ocorre uma 

interação positiva entre idade e aborto para mulheres que tiveram candidíase e BV. 

Lichtenstein et al. (2008) observaram em seu estudo com mulheres norte americanas 

diagnosticadas com T. vagnalis, que homens com mais de cinco parceiras casuais tendem a ser 

uma ponte para a infecção de suas parceiras regulares por T. vaginalis, tendo como causa 

provável a frequência sexual e o não uso da camisinha.  
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Foi percebido por Caiyan et al (2012), que em Pequim, fatores de risco para infecção do 

trato genital baixo, observados entre 6339 mulheres casadas com idade entre 25 a 54 anos, 

determinados por meio de análises multivariadas, foram o não uso da camisinha, ter dois ou mais 

parceiros sexuais e idade entre 30 à 49 anos, devido a preferência dessas mulheres por métodos 

contraceptivos intrauterinos.  No geral, a taxa de prevalência da infecção do trato genital baixo 

foi de 11,4%, incluindo vaginose em 8,7%, tricomoníase em 1%, candidíase em 1,7%, sendo a 

maior taxa de infecção encontrada em mulheres da faixa etária de 40 a 49 anos.  

Ma et al. (2002) observaram a diminuição da incidência de DST após intervenções de 

incentivo ao uso de preservativo entre 966 profissionais do sexo na China. 

Javanbakht et al (2013) estudaram diferentes grupos de mulheres, sendo elas: testadas 

para clamídia e gonorréia em clínicas de DST, testagem rápidas feito em casa e mulheres 

carcerárias jovens e adultas em Los Angeles. Os autores observaram positividade para T. 

vaginalis em 22% das mulheres encarceradas, 17% das de clínicas de DST e 7% das que 

realizaram testes caseiros. Gonorreia foi detectada em mulheres jovens infectadas tanto nas 

clínicas de DST quanto na cadeia. Nas clínicas de DST, 80% das mulheres positivas para T. 

vagnailis estavam co-infectadas com gonorréia. Também foi observado co-infecção de T. 

vaginalis em carcerárias jovens com clamídia. Javanbakht et al (2013) demostraram que a 

tricomoníase é uma infecção comum em populações de mulheres com situações diversas de vida. 

Os autores apontaram que existe um risco maior de transmissão de DST em relações com 

parceiro fixo, pelo uso menos frequente de preservativos. 

Neto et al (2013), em um estudo que teve como objetivo caracterizar o nível e a 

qualidade do conhecimento sobre a tricomoníase entre as mulheres parnaibanas, observaram que 

em relação ao uso de preservativos, as mulheres casadas estão mais suscetíveis a infecções por 

não fazerem uso de preservativos nas relações sexuais (18,03%). O uso frequente e 

indiscriminado de higienização intima foi observado em ambos os grupos.  

Neto et al (2013) ainda observaram que em ralação as formas de transmissão e fatores de 

risco para tricomoníase, a relação sexual foi a forma mais lembrada.  Das mulheres do estudo, 

33,33% solteiras e 50,81% casadas já tinham ouvido falar sobre tricomoníase. A maioria das 

mulheres não sabiam da possibilidade de uma co-infecção com o HIV e mulheres casadas 

apresentaram maior conhecimento ao saber que a tricomoníase tem como agente etiológico um 

protozoário, mas no geral, ambas tiveram baixo conhecimento sobre a parasitose.  
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Lima et al (2013) , em um estudo com mulheres de 26 unidades de saúde da família do 

município de Vitória de Santo Antão, constataram que a prevalência de Trichomonas vaginalis  

em  10,5% das mulheres, tendo como fatores de risco independentes o odor fétido, dispareunia e 

hipertensão arterial.  

 

2.6 AÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À TRICOMONÍASE E OUTRAS DST 

 

A participação do enfermeiro é fundamental na prevenção das DST. O profissional atua 

no desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção, na interversão indiretamente na 

família ou na comunidade, na detecção de fatores e situações de risco e no processo de educação 

em saúde, facilitando o diálogo, adesão e tratamento estável do paciente e seu parceiro.  

(BASTOS et al, 2012). 

Por ter notoriedade no processo de promoção à saúde, a enfermagem contribui 

notavelmente com abordagens que levam em consideração a vulnerabilidade, as necessidades e 

os agravos em que os diversos grupos estão propícios (BASTOS et al, 2012). 

O profissional de enfermagem deve estar aberto para o diálogo ao planejar e desenvolver 

ações junto à população ao abordar assuntos sobre DST. É necessário que perceba as carências 

dos grupos e que esteja apto para responder as necessidades relacionadas as DST, de forma 

atender a demanda da população assistida e orientada. (BASTOS et al, 2012). 

A abordagem sindrômica pode possibilitar o diagnóstico precoce das DST e seu 

tratamento imediato na Atenção Básica (ZAMPIER, 2008). Evangelista et al (2008) observaram a 

importância da abordagem sindrômica para o manejo clínico das DST. O tratamento rápido e 

adequado a partir dessa abordagem diminui o risco de complicações decorrentes dessas doenças. 

Os autores observaram ainda que existem poucas produções científicas acerca da temática, sendo 

a Enfermagem a área em que mais produziu artigos no período estudado.  

Zampier (2008) constatou que é insuficiente a integração da temática diretrizes políticas 

de saúde que tratam do controle das DST e as definidas pelo Programa Nacional de DST/AIDS 

que especificam a utilização da abordagem sindrômica em DST nos cursos de graduação e pós-

graduação em Enfermagem. Essa observação é relevante já que é fundamental a capacitação do 

profissional como pré-requisito para sua atuação, independente do grupo a ser assistido, pois é 
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necessário auxiliar os diversos grupos para interrupção da cadeia de transmissão das DST/AIDS e 

evitar para complicações provenientes das DST.  

É necessário que o enfermeiro utilize todos os critérios de avaliação para que possa 

ocorrer o aconselhamento, diagnóstico e tratamento rápido de casos de DST no primeiro contato 

da usuária no pré-natal (ZAMPIER, 2008). No aconselhamento ocorre a relação de confiança que 

o enfermeiro estabelece com a usuária e também proporciona a avaliação da situação de risco e o 

estimulo para as usuárias e seus parceiros a participarem de atividades de educação para a saúde 

com destaque nas DST (ZAMPIER, 2008). 

O enfermeiro, dentro de suas competências, junto com os demais elementos da equipe 

multiprofissional, precisa ter como obrigação a redução da transmissão das DST/HIV, 

especialmente diminuindo as intercorrências relacionadas de DST na gestação (ZAMPIER, 

2008). 

Bastos et al (2012) relataram que a enfermagem tem se destacado pelo desenvolvimento 

e publicações sobre DST nos anos de 2005 à 2010, mas ressaltaram que poucas produções 

descrevem experiências vividas por enfermeiros ao cuidados com pessoas acometidas por DST. 

Bastos et al (2012) apontaram que é essencial a participação da enfermagem de forma integral e 

multidisciplinar nos assuntos relacionados as DST, tanto na assistência quanto na construção do 

conhecimento. Além disso, os autores afirmaram que existe necessidade de que a produção 

cientifica de enfermagem volte-se para os cuidados com direcionamento amplo sobre as DST, 

nos demais níveis de atenção à saúde, que englobe todas as variedades de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). 

Por ser uma profissão voltada para os cuidados humanos nas diversas fases da vida, pela 

facilidade de aproximação e de assistir os indivíduos em suas necessidades, por compreender e 

ajudar os indivíduos na busca da promoção à saúde e da cidadania, o enfermeiro possuem 

importante papel nos espaços sociais vulneráveis. Mas ainda é necessária a expansão das ações de 

enfermeiros para atuar com jovens e adolescentes das periferias, principalmente nos assuntos que 

se referem à sexualidade, DST/AIDS e contracepção (KOERICH et al, 2010). 

O enfermeiro como educador em saúde se apresenta de maneira reveladora e 

inspiradora, visto que possibilita a emergência de uma prática relacionada com o contexto 

sociocultural do adolescente (LUNA et al,2012).  
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Luna et al (2012) observaram que os principais papéis que foram realizados por 

enfermeiros durante as ações educativas com adolescentes foram de coordenador das oficinas 

educativas, coordenador do grupo operativo, facilitador do círculo de cultura e incentivador da 

construção da conscientização e do empoderamento coletivo. 

Ao desenvolver vários papéis nas ações educativas o enfermeiro gera no grupo uma 

discussão de forma dinâmica que envolve o participante permitindo que ele exponha suas duvidas 

em um ambiente de acolhimento e envolvimento recíproco, possibilitando a construção do 

conhecimento coletivo por meio de troca de informações e vivências, sendo esse um método 

eficaz nos assuntos relacionados a DST/AIDS e sua prevenção (LUNA et al,2012). 

O enfermeiro, ao realizar atividades educativas em grupo, precisa facilitar a tomada de 

consciência dos elementos do grupo para que promova a mudança de comportamento diante as 

práticas sexuais e com isso ocorra praticas preventivas a DST/AIDS. Faz-se necessário que as 

ações educativas realizadas pelo enfermeiro sejam planejadas e implementadas com utilização de 

diferentes estratégias metodológicas para realização de práticas efetivas (LUNA et al,2012). 

Silva et al (2015) relataram que os enfermeiros percebem a vulnerabilidade para as 

DST/AIDS no âmbito da adolescência como fenômeno multidimensional, sendo essa percepção 

transversal no contexto de suas intervenções, já que envolvem diversos níveis de atenção à saúde. 

Com base em sua percepção, os enfermeiros identificam, elaboram e desenvolvem estratégias 

para a redução de vulnerabilidades dos jovens diante das DST/AIDS.  

No protocolo de testagem para HIV uma das ações mais importe desenvolvida pelo 

enfermeiro é o aconselhamento no pré e pós testagem.  No aconselhamento pré testagem é função 

do enfermeiro aperfeiçoar a escuta e a abordagem profissional, para que o processo de 

aconselhamento seja facilitado. Na pós-testagem o enfermeiro deve esclarecer a 

gestante/parturiente/puérpera sobre o significado da testagem, independente do resultado, 

informar o modo de transmissão e medidas de prevenção primária ou prevenção de reinfeção do 

HIV e de outras DST. Nessa fase o enfermeiro deve avaliar as condições emocionais e 

psicológicas da paciente. Diante de resultados negativos ou indeterminados o aconselhamento é 

essencial. Se positivo, o enfermeiro deve estar atento a todas as reações decorrente ao impacto do 

resultado, esclarecendo a mulher sobre o significado do diagnóstico e sobre a importância da 

terapia antirretroviral. No momento da revelação do diagnóstico a abordagem do enfermeiro deve 
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ser realizada de maneira especial, possibilitando que a gestante/parturiente possa encontrar 

formas de enfrentar os dilemas consequentes do diagnóstico (SILVA et al, 2011). 

Na meta do Ministério da Saúde de reduzir a transmissão vertical do HIV no Brasil o 

enfermeiro é fundamental, pois desenvolve atividades imprescindíveis para a saúde coletiva, 

desde as instâncias de políticas de agravos até as de atendimento integral das 

gestantes/parturientes e puérperas. As ações positivas da enfermagem relacionada ao teste rápido 

têm impacto epidemiológico e as experiências que conferem o protagonismo profissional como 

as do Distrito Federal e de outros estados são marco histórico para a saúde pública brasileira 

(SILVA et al, 2011). 

O enfermeiro realiza um papel fundamental no controle do HPV, sendo necessário 

promover ações de promoção e prevenção da doença, como por exemplo, palestras e trabalho 

junto com a comunidade e o ministério da saúde, informando e detectando fatores de risco e 

promovendo educação em saúde para possível detecção precoce e adesão do tratamento (COSTA 

& CORTINA, 2009). 

Barroso et al (2001) observaram que adolescentes portadoras do HPV além de sofrerem 

as consequências da doença sofrem a repressão familiar. Esses autores relataram que é importante 

que a enfermagem se sensibilize com o tema ao priorizar o cuidado a saúde da família, sendo 

necessária que a atuação seja realizada com conhecimento do contexto socioeconômico e cultural 

familiar para orientação dos indivíduos, e que seja ressaltada a importância da prevenção das 

DST.  

O foco principal do enfermeiro é a atuação de forma ativa na comunidade, através de 

curtas palestras de entendimento fácil, tendo como foco as escolas, os postos de saúdes, centros 

educacionais entre outros, passando a informação e possibilitando que os jovens interajam no 

programa de prevenção. É preciso que o enfermeiro esteja preparado para responder as diversas 

perguntas das adolescentes, esclarecendo o máximo suas duvidas, da mesma forma auxiliar no 

tratamento de problemas comum quando necessário.  (COSTA & CORTINA, 2009). 

O enfermeiro desempenha papel fundamental na educação e aconselhamento 

relacionados a herpes genital.  O conhecimento do profissional sobre a doença é primordial para 

que ocorra assistência de qualidade e também para promover maior autonomia em suas ações, 

além de proporcionar melhor vínculo entre enfermeiro e seu cliente (MARTINS & FERRAZ, 

2011). 
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A literatura disponibiliza poucos trabalhos específicos sobre a atuação do enfermeiro nos 

cuidados à pacientes com tricomoníase, existindo a necessidade de serem desenvolvidas mais 

pesquisas sobre o tema (CASTRO, 2013).  

A equipe de enfermagem deve estar preparada e consciente sobre a dimensão e os 

efeitos da tricomoníase. O enfermeiro deve estar capacitado para sensibilizar não só os pacientes, 

mas toda a comunidade sobre a infeção/doença, formas de contágio, manifestações clínicas, 

realização de exame preventivo, tratamento e uso de preservativos para diminuição da 

disseminação dessa parasitose (MACHADO & SOUZA, 2012). É perceptível a falta de 

conhecimento dos enfermeiros sobre tricomoníase e suas complicações, sendo necessária a 

capacitação desses profissionais por meio de cursos de atualização sobre a doença/infecção e 

melhor formação dos acadêmicos nos cursos de graduação em enfermagem, pois com o 

conhecimento adequado sobre essa DST, poderá impactar na redução da doença e de suas 

complicações (MACHADO & SOUZA, 2012).  
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3. METODOLOGIA 

 De acordo com Chizzotti (2005), a pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e 

o próprio homem. A pesquisa sobre um determinado problema depende de suas fontes de 

informações, que com sua utilização adequada auxilia o pesquisador na busca de fundamentação 

e dos meios de resolver um problema. 

 Este estudo constitui em uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa do tipo descritiva 

exploratória. Segundo MINAYO (2007, p.57): 

 

 

      O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. 

 

 

 Algumas pesquisas qualitativas, principalmente na etapa exploratória ou na etapa em 

que os dados podem mostrar uma relação entre os fenômenos particulares, não descartam a coleta 

de dados quantitativos( CHIZZOTTI, 2005) 

 CHIZZOTTI(2005, p.52), diz que as pesquisas quantitativas: 
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          Preveem a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e 

explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da frequência de 

incidências e de correlações estatísticas. O pesquisador descreve, explica e prediz. 

            

  Pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatores ou fenômenos sem 

os manipular. Objetiva conhecer as situações e relações que ocorrem na vida social, econômica e 

aspectos comportamentais do ser humano, trabalhando sobre dados ou fatores colhidos da própria 

realidade. Já a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e objetiva descobrir 

as relações existentes entre seus elementos. Esse tipo não requer a elaboração de hipóteses, 

restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre o assunto a ser estudado. 

Necessita de um planejamento flexível para possibilitar a consideração dos variados aspectos de 

um problema ou de uma situação (CERVO et al., 2007). 

 

3.1 CENÁRIO E SUJEITOS 

 

       Este estudo foi realizado em três unidades básicas de saúde em Niterói, Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, que possuem ambulatório de ginecologia e 

obstetrícia, onde as usuárias comparecem a consulta após o agendamento, no período de janeiro a 

dezembro de 2015. As unidades participantes foram: Policlínica Regional do Largo da Batalha, 

R. Vereador Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha (A); Policlínica Regional Carlos Antônio 

da Silva, Av Jansen de Melo, s/n- Centro/São Lourenço (B); Policlínica Regional Sérgio Arouca, 

localizada na Praça Vital Brasil, s/n - Santa Rosa (C). 

             Os sujeitos da pesquisa foram 140 usuárias, sendo 50 da Unidade do largo da Batalha (A) 

e 42 da Unidade de São Lourenço (B), 48 da Unidade de Santa Rosa (C), todas maiores de 18 

anos e que compareceram aos ambulatórios de ginecologia e aceitaram participar da entrevista 

voluntariamente assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

(9.1). 
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  O recrutamento dos sujeitos foi realizado na sala de espera das Unidades básicas de Saúde, 

após identificação das usuárias que seriam atendidas junto a equipe de saúde do setor de 

ginecologia. 

 Foi avaliado junto a Unidade de Saúde a disponibilidade de uso de um espaço mais reservado 

para realização da entrevista. Em caso de indisponibilidade desse espaço a entrevista foi realizada 

na própria sala de espera, procurando-se uma parte mais reservada, para evitar exposição do 

sujeito da pesquisa.   

  A ferramenta para auxiliar na entrevista foi um formulário contendo 22 perguntas, 

construído com perguntas abertas e fechadas, baseado no proposto por Duarte (2008) 

(APÊNDICE 9.2). No final da entrevista foi entregue um panfleto explicativo sobre tricomoníase 

e DST (APÊNDICE 9.3). Após a realização de 23 entrevistas incluiu-se a pergunta sobre 

prevenção de DST. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF, processo número 

37658414.8.0000.5243, sendo aprovado mediante parecer número 924.314 em 19/12/2014 

(ANEXO 1). 

 

3.3ANÁLISE DOS DADOS 

 

         Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva. Sendo as respostas dos 

formulários, utilizada como referencial a análise de conteúdo conforme apresentados por Bardin 

(2004). Na analise qualitativa deve-se considerar a presença ou a ausência de uma característica 

na mensagem, enquanto na quantitativa é a assiduidade com que uma informação aparece que é 

levado em consideração. 

 Nas perguntas 14 e 21 do formulário foram definidos critérios para análise das respostas.  

Na pergunta 14, ―Já ouviu falar de corrimento? Poderia definir?‖, as respostas que citaram 

líquido/gosma/secreção associado à cor, odor, prurido, intensidade ou agente foram consideradas  

adequadas. As definições que continham as palavras infecção, inflamação, um agente ou modo de 

transmissão, sem fazer a associação acima, foram consideradas não adequadas. 
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As categorias consideradas para as definições como corretas foram: 1- consistências 

associada a cor, 2- consistência associada a odor, 3- consistência associada a agente etiológico, 4- 

consistência associada a cor e odor, 5- consistência associada a cor e agente etiológico, 6- 

consistência associado a prurido, 7- consistência associado a prurido mais cor e 8- consistência 

associada a sua intensidade.  

Na pergunta 21, as definições consideradas adequadas considerando o contexto das 

usuárias e suas respostas foram:  

A) tricomoníase: infecção por tricomonas ou protozoário. 

B) HIV/AIDS:―um vírus‖, ―doença que baixa a imunidade‖, ―doença que baixa/perde 

glóbulos brancos‖ e ―doença da imunidade‖ 

C) sífilis: ―uma bactéria‖, ―feridinhas/bolinhas/machudadinhos‖, ―doença que apresenta 

um cranco‖ e ―doença que causa cegueira‖ 

D) gonorreia: ―uma bactéria‖, ―Um corrimento‖, ―pus‖, ―secreção no pênis‖, ―coisa 

purulenta que sai da genitália‖, ―um líquido‖ e ―coceira‖.  

E) candidíase: ―um fungo‖, ―corrimento‖, ―da coceira‖, ―sai massinha‖, ―uma doença da 

Cândida‖, ―líquido esbranquiçado‖, ―placas brancas‖, ―causa prurido‖ e ―inflamação fúngica‖  

F) hepatite: ―um vírus‖, ―doença/inflamação do/no fígado‖ e ―pessoa/pele/olhos fica(m) 

amarela(o)‖ 

G) HPV: ―um vírus‖, ―Papiloma‖, ―Doença/ lesão no/do colo do útero‖, ―verruga‖ e 

―feridas na vagina/pênis‖. 

H) clamídia: ―uma bactéria‖ e ―corrimento‖. 

Quanto a resposta da definição das DST listadas, foram criadas três categorias para as 

definições como adequadas: agente etiológico, sinais/sintomas e agente etiológico associado a 

sinais/sintomas. 

 As definições que continham apenas as formas de transmissão e/ou a sigla DST foram 

consideras inadequadas.  

Definições que apresentavam citações certas e erradas também não foram consideradas 

como adequadas. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
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             Foram utilizados como critérios de inclusão ser usuária de uma das unidades de saúde 

inseridas no estudo e aceitar participar voluntariamente das atividades propostas pelo projeto, 

com posterior assinatura do TCLE e a ausência de respostas das entrevistadas.  

 

3.5 CRITÉRIOS PARA SUSPENDER OU ENCERRAR A PESQUISA 

 

            As atividades seriam suspensas ou encerradas caso não houvesse interesse dos usuários 

em realizar as atividades propostas. Foi encerrada a pesquisa quando todas as coletas de dados 

foram realizadas. 

 

3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

             Os riscos inerentes ao sujeito da pesquisa identificados neste projeto são insignificantes, 

limitando-se a possível constrangimento em resposta às perguntas.  

            Por outro lado, o benefício esperado será a divulgação e construção do conhecimento 

sobre tricomoníase e DST e suas formas de transmissão neste grupo, possibilitando sua difusão 

para os demais membros da comunidade e uma melhora no bem-estar da população. 

 

3.7 USO, DESTINO E PROPRIEDADE DO MATERIAL E/OU DADOS COLETADOS 

 

              Este projeto objetivou o desenvolvimento de uma monografia de final de curso de uma 

estudante de graduação em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Nenhum nome 

será divulgado, nem mesmo das instituições envolvidas, se assim for do interesse delas, ficando 

os dados sob guarda do pesquisador responsável. Terão acesso aos dados brutos apenas os 

pesquisadores envolvidos no projeto.  

 

3.8 AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL 

 

 Foi utilizado como classificação étnico racial a auto declaração das participantes, não 

sendo excluída nenhuma classificação, assim como utilizado pelo IBGE (2013), no Estudos e 

Análises. Informação demográfica e socioeconômica 2.  
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4. RESULTADOS  

 

Dentre as participantes, a faixa etária variou de 18 a 83 anos, estando a maioria das 

mulheres na faixa etária entre 25 a 45 anos (n=67) (Tabela 1). Quanto às características étnico-

raciais, a maioria declarou-se como parda (n=52) (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Perfil de idade das 140 usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram do 

estudo para identificação de conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 
 

Idade Unidades de Saúde Total 

 A B C  

18-25 16 7 5 28 

25-35 19 13 4 36 

35-45 10 11 10 31 

45-55 0 2 9 11 

55-65 2 8 15 25 

65-75 3 1 2 6 

75-83 0 0 3 3 

Total 50 42 48 140 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio 

Arouca 

 

Entre as entrevistadas 63,6 % (n=89) eram casadas. Quanto ao grau de escolaridade, 

40% (n=56) apresentaram ensino médio completo e 30 % (n=42) ensino fundamental incompleto. 

Quanto ao número de gestações a maioria apresentou entre uma e duas gestações, totalizando 74 

mulheres, sendo que dessas 25 encontravam-se grávidas (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Características étnico-raciais, estado civil, escolaridade e número de gestações das 140 

usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de 

conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, 

Niterói, 2015 

 

  Unidades de Saúde Total 

Características A B C  

Etnia     

Branco 9 9 12 30 

Claro 0 1 1 2 

Escuro 0 1 0 1 

Marrom 1 0 0 1 

Morena 2 1 3 6 

Mulata 1 4 1 6 

Negra 9 6 14 29 

Pardo 21 18 13 52 

Preto 2 1 2 5 

Qualquer cor 1 0 0 1 

Não respondeu 4 1 2 7 

Estado civil     

Solteira 7 5 12 24 

Namorando 4 7 5 16 

Casada 38 29 22 89 

Viúva 0 1 3 4 

Divorciada 1 0 6 7 

Grau de Escolaridade     

Fundamental incompleto 13 13 16 42 

Fundamental Completo 5 2 1 8 

Médio completo 19 15 22 56 

Superior incompleto 3 5 3 11 

Superior completo 2 3 4 9 

Gestações     

Zero 4 3 8 15 

Um  14 10 4 28 

Dois 18 14 14 46 

Três 9 8 12 29 

Quatro 5 4 7 16 

Cinco 0 1 1 2 

Seis ou mais 0 2 2 4 

Gestantes 22 2 1 25 
A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

  

Das entrevistadas, 40 (28,5%) mulheres relataram abortamento, sendo que, dessas, 24 

(60%) relataram um episódio, cinco (12,5%), dois episódios, duas (5%) relataram três episódios e 
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uma (2,5%), cinco episódios. Essa última alegou saber a causa, relacionando o fato a 

incompatibilidade sanguínea. No grupo entrevistado, 13 (9,3%) mulheres relataram ocorrência de 

parto pré-maturo, sem relato de provável causa.  

 Quanto a positividade para HIV, 110 (78,5%) relataram ser soronegativas e 30 (21,4%) 

nunca fizeram o diagnóstico. 

Quando questionadas sobre saber o que era DST, 96 (68,6%) mulheres responderam que 

sabiam, sendo o total de mulheres que responderam afirmativamente, em cada posto, similar. 

Observou-se que no posto de Santa Rosa obteve-se maior desconhecimento sobre a sigla DST 

(n=21). Dessas mulheres que desconheciam o termo DST, 19 (43%) sabiam o que era doença 

sexualmente transmissível ou doença venérea quando o termo era explicitado. 

Dentre as usuárias que disseram saber o que era o termo DST, 67(69,8%) disseram ser 

―doença sexualmente transmissível‖, sem acrescentar nenhuma outra informação; três (3,1%) 

indicaram ser uma doença transmitida pelo sexo e sete (7,3%) definiram de forma errada 

indicando ser: ―doença transmissível‖, ―ter muitos parceiros‖, ―uma coisa, um corrimento que 

sai‖ e ―doença contagiosa‖. Quatro responderam ―não sei‖, oito deixaram em branco e sete 

responderam ― não lembro‖. 

 Quando perguntado como se adquire DST, 123(87,9%) relataram ser pela relação sexual 

sem proteção, 110 (78,6%) por agulhas, 72 (51,4%) pelo parto, 42 (30%) por toalhas molhada, 16 

(11,4%) por talheres, quatro (2,8%) por talher, mas somente se apresentar ferida na boca, um 

(0,7%) pela relação sexual com proteção se o preservativo romper, 9 (6,4%) relação sexual com 

proteção e uma pelo abraço. Em 112 (80%) entrevistas houve indicação de mais de uma forma de 

transmissão. Dentre as mulheres que responderam que não sabiam o que era DST, 27(61,3%) 

responderam pela relação sexual, 27(61,3%) por agulha, 19(43%) pelo parto, 15(34%) por toalha, 

uma (2,8%) por relação sexual com proteção, uma (2,8%) por talher e uma (2,8%) por talher com 

a boca machucada. 

 Na pergunta sobre dar exemplos de DST, 37(74%) da Unidade do Largo da Batalha, 18 

(42,8%) da unidade de São Lourenço e 26 (54,1%) da Unidade de Santa Rosa sabiam dar 

exemplos corretos de nomes de DST. Dessas, 18 deram um exemplo, 23 dois exemplos, 19 três 

exemplos, 10 quatro exemplos e 11 deram mais de cinco exemplos. Quatorze das 44 mulheres 

que disseram não saber o que era DST deram exemplos. Algumas entrevistadas citaram exemplos 

de DST de forma repetida, utilizando termos que são considerados sinônimos, parecendo não 
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saber que se referem a mesma doença como por exemplo: papiloma e HPV, cancro duro e sífilis, 

candidíase e cândida, AIDS e HIV. Sífilis foi a doença mais conhecida entre as mulheres das 

unidades de saúde, sendo citada por 57 (40,7%) entrevistadas. AIDS/SIDA foi relatada por 35 

(25%) entrevistadas e gonorreia por 36 (25,7). O termo HIV foi o quarto (28) mais indicado e três 

(2,1%) mulheres citaram chato. Cinco deram exemplos errados sobre as DST respondendo: 

corrimento, câncer e tuberculose. A relação de exemplos errados e saberes sobre DST está 

demonstrada na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Relação entre as respostas erradas sobre exemplos de doenças sexualmente 

transmissíveis e a resposta a pergunta sobre conhecer DST e saber definir de cinco usuárias de 

três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de conhecimentos e 

fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 
 

Exemplos errados de DST Unidades de Saúde Total 

 A B C  

Câncer 1 *   1 

Tuberculose  1*  1 

Corrimento 1***  2**  3 

Total 2 1 2            5 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

*Definiram DST como ― doença sexualmente transmissível‖, ** não sabiam definir DST, *** disse saber o que era DST, mas não 

definiu 

  

 Quanto a frequência de relação sexual, a maioria das que tinham vida sexual ativa 

relatou ter de uma a três relações por semana (Tabela 4). Quanto ao uso de preservativo, 

95(67,9%) relataram não utilizar, sendo que a maioria justificou pelo fato de ser casada ou ter 

parceiro fixo (50) ou confiar no parceiro (10). Em 26 (18,6%) entrevistas houve mais de uma 

resposta.  
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Tabela 4 - Frequência sexual das 140 usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram 

do estudo para identificação de conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras 

doenças sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 
 

Frequência Sexual Unidades de Saúde Total 

 A B C  

Todo dia 9 7 4 20 

Uma vez na semana 8 11 12 31 

Duas a três vezes na semana 21 9 4 34 

Uma vez no mês 3 2 3 8 

Mais de uma vez no mês 1 1 0 2 

Esporadicamente (superior um mês) 3 7 4 14 

Nunca teve/Não tem / mais de um ano sem 4 5 21 30 

Não quis responder 1 0 0 1 

Total 50 42 48 140 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

 

 As demais justificativas apresentadas pelas usuárias para não usar camisinha estão 

apresentadas na Tabela 5. Quatro (2,8%) mulheres relataram uso ocasional do preservativo e 

cinco (3,5%) nunca usaram por serem virgens. Dentre as que utilizavam preservativo, as 

principais justificativas foram prevenir DST e evitar gravidez. 
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Tabela 5 – Justificativa para o não uso de preservativos apontadas pelas 140 usuárias de três 

unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de conhecimentos e 

fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 

 

Justificativa Unidades de Saúde Total 

 A B C  

Parceiro não gosta/aceita 4 1 2 7 

É casada ou parceiro fixo 18 16 16 50 

Fizeram exames 3 0 3 6 

Confia 3 3 4 10 

Não gosta 4 1 2 7 

Toma remédio/operada/outra forma de evitar gravidez 4 2 0 6 

Alergia  2 1 0 3 

Nunca usou  2 0 2 4 

Quer engravidar 2 0 0 2 

Religião  0 1 0 1 

Está gravida 0 0 1 1 

Não sabe 1 0 0 1 

Total 43 25 30 98 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

 

 Quando questionadas sobre o tipo de proteção que utilizavam nas relações sexuais, 50 

(35,7%) relataram uso de anticoncepcional, 49 (35%) não utilizam nenhuma, 36 (25,7%) usam 

preservativo, três (2,1%) fazem tabelinha, 11 (7,8%) não utilizam proteção por serem operadas, 

duas usam coito interrompido, duas (1,4%) não responderam e uma falou que ―faz tratamento 

para secar o útero‖. Em 21 (15%) entrevistas houver mais de uma resposta. 

 A maioria das mulheres entrevistadas respondeu que apresentaram um parceiro sexual 

nos últimos seis meses (105). Das demais, 28 não tiveram parceiros nos últimos seis meses, três 

tiveram dois parceiros e quatro relataram ter cinco ou mais parceiros. 

 Quanto ao tipo de relação com o parceiro, 81(57%) tem parceiro fixo sem proteção, 

27(19,2%) tem parceiro fixo com proteção e três (2,1%) tem parceiros variados com proteção. 

Quatro mulheres que afirmaram ter mais de um parceiro sexual no último semestre e duas que 

afirmaram não ter nenhum parceiro, responderam ter ―parceiros fixo sem proteção‖ para essa 

pergunta. Uma que respondeu só ter um parceiro sexual nos últimos seis meses, nessa pergunta 
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respondeu ter ―parceiros variados com proteção‖ e uma que também falou ter tido um parceiro, 

respondeu não ter parceiro para essa pergunta.  

 Na pergunta sobre ter um único parceiro sexual nos últimos seis meses, 107 (76,4%) 

responderam que sim. Três dessas, na pergunta sobre quantidade de parceiros sexuais no ultimo 

semestre, responderam que tiveram mais de cinco e duas falaram que não tiveram nenhum. 

Quando perguntado se durante esses seis meses com esse parceiro único, se tiveram relações com 

outras pessoas, 11 disseram que raramente e duas frequentemente. Dessas 13 entrevistadas, cinco 

relataram ter utilizado preservativo apenas com o outro parceiro, cinco não utilizaram proteção e 

três utilizaram tanto com o parceiro fixo como com o outro. Uma mulher que tinha respondido 

não ter nenhum parceiro sexual nos últimos seis meses, falou ter raramente outras relações e nove 

que responderam ter um parceiro, alegaram ter outras relações. Uma mulher que nunca teve outra 

relação em seis meses falou fazer uso de camisinha em relações com outro parceiro. 

 Das entrevistadas, 138 declaram ter relações heterossexuais, uma não respondeu e uma 

declarou relação bissexual. 

  Na questão sobre ter ouvido falar em corrimento, 137(97,8%) responderam que tinham. 

Dessas, 31(22,6%) respostas foram consideradas adequadas (definições que citaram 

líquido/gosma/secreção associado à cor, odor ou agente) e 84 (61,3%) não adequadas (definições 

que continham as palavras infecção, inflamação, um agente ou modo de transmissão). Esses 

resultados estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6- Resultados das definições para ―corrimento‖ das 140 usuárias de três unidades básicas 

de saúde que participaram do estudo para identificação de conhecimentos e fatores de risco para 

tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 
 

Definição de corrimento em categorias Unidades de Saúde             Total 

 A B C   

Consistências associada a cor 8 4 5    17  

Consistência associada a odor 1 1 0 2  

Consistência associada a agente etiológico 1 0 0 1  

Consistência associada a cor e odor 3 3 0 6  

Consistência associada a cor e agente etiológico 0 1 0 1  

Consistência associado a prurido 1 0 1 2  

Consistência associado a prurido mais cor 0 1 0 1  

Consistência associada a sua intensidade 0 0 1 1  

Insatisfatório 27 26 31 84  

Não sabe 4 2 9 15  

Não respondeu 5 2 0 7  

Total 50 40 47 137  

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

 

 Das participantes 32 (22,8%) relataram nunca ter apresentado ―corrimento‖, 76 (54,2%) 

apresentaram de uma a duas vezes, 29 (20,7%) apresentaram frequentemente, duas (1,4%) não 

sabiam o que era e uma não respondeu.  Das que apresentaram o corrimento, dentre as opções 

oferecidas como resposta, 72 relataram ser esbranquiçado, 37 com odor forte e ruim, 36 amarelo, 

quatro esverdeado e uma relatou ser meio transparente, havendo 41 entrevistas com duas 

respostas e três com mais. Nesse caso foi perguntado qual foi a conduta adotada e 100 (95,2%) 

mulheres responderam que procuraram um médico, duas foram a farmácia, duas procuraram 

amigos, uma pesquisou no site Google e duas utilizaram outros recursos como chá e lavagem 

com infusão de vegetais. Em duas entrevistas ocorreram duas respostas para essa pergunta.   

 Quando questionado sobre a causa do ―corrimento‖, 34(32,3%) não souberam a causa, 

16 (15,2%) relataram causas diversas como roupa, sabonete, calor ou frio, oito (7,6%) disseram 
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ser candidíase, 13 (12,3%) relataram ser devido a infecção urinária, renal ou do colo do útero 

irritado, nove não lembravam e uma mulher disse que era ―normal da mulher‖. Uma das mulheres 

que alegou não saber e disse que ―o corrimento na infância foi congênito e não sabia explicar, 

porque era adotada‖ e cinco associaram a relação sexual.  As demais respostas estão apresentadas 

na Tabela 7. Oito mulheres deram mais de uma resposta.  

 

Tabela 7– Resultado das repostas da pergunta sobre causa do ―corrimento‖ das 140 usuárias de 

três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de conhecimentos e 

fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, Niterói, 2015 

 

Causa do corrimento Unidades de Saúde Total 

 A B C  

Não sabe 9 12 13 34 

Não lembra 5 1 3 9 

Não Respondeu 0 1 0 1 

Causas diversas como: roupa, sabonete, calor ou frio 5 5 6 16 

Infecção urinária, renal ou do colo do útero irritado 6 6 1 13 

Gravidez 8 2 0 10 

Candidíase/cândida 2 3 3 8 

Bactéria  2 2 4 8 

Fungo 3 0 0 3 

Relação sexual 2 0 3 5 

É normal da mulher 0 0 1 1 

Imunidade 2 0 0 2 

Outros 3 0 0 3 

Total 47 32 34 113 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

 

 Quanto ao tratamento, 96 (91,4%) relataram ter feito e uma não respondeu, sendo 

utilizado pomada/creme vaginal por 84(87,5%) mulheres, comprimido ou oral por 23(21,9%), 

uma não lembrava, uma (0,9%) não respondeu e outra estava indo consultar o médico. Das que 

realizaram tratamento três lembravam o nome do medicamento sendo citado Nistatina.      

 Quando questionadas se haviam apresentado nos últimos trinta dias alguma doença 

transmitida sexualmente que tenha determinado alterações em vagina ou anus, 117 (83,6%) 

afirmaram não ter tido, oito (5,7%) relataram corrimento, três (2,1%) infecções urinárias, três 
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(2,1%) tiveram hemorroidas, quarto (2,8%) coceira e uma (0,7%) teve ferida no ânus, uma 

(0,7%) verruga no ânus, uma micose na púbis e uma não respondeu. Uma (0,7) relatou ter 

apresentado sangramento anal devido a quadro de constipação. 

 Quando perguntado se conhecia e sabia definir tricomoníase, 20 (14,3%) disseram ter 

ouvido falar, porém nenhuma delas soube definir adequadamente, citando como resposta.   

 A análise das respostas sobre já ter ouvido falar nomes de DST listadas no formulário 

está apresentada na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Resultado das repostas da pergunta sobre já ter ouvido falar sobre as DST das 140 

usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de 

conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, 

Niterói, 2015 

 

DST Unidades de Saúde   

 A B C       Total  

 Sim não sim não sim não  

Tricomoníase  7 43 3 39 10 38 140 

AIDS/HIV 50 0 42 0 48 0 140 

Sífilis 45 5 39 3 45 3 140 

Gonorréia 46 4 37 5 47     1 140 

Candidíase 41 9 32 10 37 11 140 

Hepatite 49 1 40 2 48 0 140 

HPV 39 11 24 18 43 5 140 

Clamídia 8 42 1 41 9 39 140 

Total 285     115      218          118 287       97        1120 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

 

Quanto a resposta da definição das DST listadas, foram criadas três categorias para as 

definições adequadas: agente etiológico, sinais/sintomas e agente etiológico associado a 

sinais/sintomas e os resultados estão apresentados na Tabela 8. 

 As definições que continham apenas as formas de transmissão e/ou a sigla DST não 

foram consideradas adequadas, assim como as que continham informações fragmentadas. A 

seguir são apresentados exemplos de respostas consideradas inadequadas para cada DST listada.  

A) tricomoníase: ―verme‖, ―Inchado o pescoço e cintura. Não pode tomar leite. Tipo 

AIDS‖. 
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B) HIV/AIDS: ―bactéria‖, ―doença perigosa‖, ―doença transmissível grave‖, ―HIV é a 

AIDS‖, AIDS é HIV‖, ―HIV é o exame para saber se tem AIDS‖, ―doença que não tem cura‖, 

―doença no sangue‖,‖ doença que mata‖, ―ataca os globos vermelhos‖ e ―doença braba que 

mata‖.  

C) sífilis: ―manchas devido a não tomar vacina‖, ―da no sangue‖, ―corrimento‖ e ―crista 

de galo‖. 

D) gonorréia: ―no intestino‖, ―inflamação através do contato‖, ―Uma 

infecção/inflamação grave no útero e ovários.‖, ―inflamação‖, ―dizem que vem do animal‖, 

―pessoa que não se trata‖, ―mais comum em homem‖, ―causado pela sujeira‖, ―meleca que sai da 

coisa‖ e ―ferida‖. 

E) candidíase: ―bactéria‖, ―doença que da na vagina‖, ―bicho da cabeça do pênis‖, 

―ferida‖, ―Vírus‖, ―verruga‖, ―carocinho‖, ―tem cheiro ruim‖ e ―lesões na vagina‖. 

F) hepatite: ―coisa do sangue‖, ―tem várias (A, B, C)‖, ―no estômago‖, ―negócio no 

sangue que tem que comer doce‖, ―doença que pode matar‖, ―todo mundo que faz hemodiálise 

contrai hepatite C e B‖, ―os globos quando não estão vermelhos‖, ―sangue baixo‖, ―o fígado vira 

água‖ e ―fígado vai se transformando em gelatina, se dissolvendo‖. 

G) HPV: ―igual a AIDS‖, ―uma espécie de hepatite‖, ―câncer no colo do útero‖, ―vírus 

que causa câncer do colo do útero e HTLV‖ e ―câncer‖. 

H) clamídia: ―feridinha‖ 

 

As definições consideradas adequadas por categoria estão apresentadas na Tabela 9.  
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Tabela 9. Resultado das respostas da pergunta sobre definições de DST, por categoria, das 140 

usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de 

conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, 

Niterói, 2015 
 

DST                                                       Unidades de saúde 

 Definições em categorias A B C Total 

Tricomoníase 

(n=20) 

Agente etiológico 0 0 0 0 

Sinais/sintomas 0 0 0 0 

 Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 1 1 2 4 

Certas mais errada 0 0 0 0 

Não sabe 6 2 8 16 

AIDS/HIV 

(n=140) 

Agente etiológico 6 4 2 12 

Sinais/sintomas 4 4 5 13 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 1 1 1 3 

Inadequado 24 23 19 66 

Certas mais errada 0 1 1 2 

Não sabe 15 9 20 44 

Sífilis 

( n=129) 

Agente etiológico 0 0 0 0 

Sinais/sintomas 3 6 2 11 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 10 9 13 32 

Certas mais errada 2 1 0 3 

Não sabe 30 23 30 83 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 
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Tabela 9. Resultado das respostas da pergunta sobre definições de DST, por categoria, das 140 

usuárias de três unidades básicas de saúde que participaram do estudo para identificação de 

conhecimentos e fatores de risco para tricomoníase e outras doenças sexualmente transmissíveis, 

Niterói, 2015 (continuação) 

DST                                                       Unidades de saúde 

 Definições em categorias A B C Total 

Gonorreia 

(n=130) 

Agente etiológico 0 0 0 0 

Sinais/sintomas 10 10 6 26 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 8 12 14 34 

Certas mais errada 1 0 0 1 

Não sabe 27 15 27 69 

Candidíase 

*(n=110) 

Agente etiológico 1 2 2 5 

Sinais/sintomas 13 5 12 30 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 1 0 0 1 

Inadequado 9 11 6 26 

Certas mais errada 0 0 1 1 

Não sabe 17 14 16 37 

Hepatite (n=137) Agente etiológico 1 3 0 4 

Sinais/sintomas 2 8 5 15 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 15 11 16 42 

Certas mais errada 2 0 3 5 

Não sabe 29 18 24 71 

HPV 

 (n=106) 

Agente etiológico 1 1 2 4 

Sinais/sintomas 2 6 5 13 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 7 6 10 23 

Certas mais errada 1 0 1 2 

Não sabe 24 14 26 64 

Clamídia (n=18) Agente etiológico 0 0 0 0 

Sinais/sintomas 1 0 0 1 

Ag. Etiológico mais sinais e sintomas 0 0 0 0 

Inadequado 0 1 0 1 

Certas mais errada 0 0 0 0 

Não sabe 9 6 1 16 

A - Policlínica Largo da Batalha, B – Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, C – Policlínica Regional Sérgio Arouca 

*Não é DST 
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 Quando perguntados sobre o que deve ser feito para prevenir tricomoníase, das 20 que 

responderam saber o que era a doença, seis indicaram a camisinha como o método adequado para 

a prevenção e 14 não sabiam.  

Ao final perguntou-se para 117(83,5%) entrevistadas como poderia ser feita a prevenção 

para as outras DST, que foi respondida pela maioria (109) que seria pelo uso de preservativos. 

Algumas dessas também deram outras formas de prevenção: ―Indo ao ginecologista‖, ―Não ficar 

indo com qualquer pessoa‖, ―Remédio‖ ,― Usar seringas descartáveis‖, ―Não compartilhar 

agulhas‖, ―Evitar as pessoas. Nada de beijo, ficar agarrando‖, ―Não trocar de parceiros... higiene, 

buscar melhor qualidade nos parceiros‖. ―...saber que parceiro tem doença. Saber com quem tá se 

relacionando.‖, ―...Se cuidar.‖ ―Não se expor...‖, ― ... Orientação do parceiro‖,  ―Tem que saber 

com quem tá convivendo.‖,  ―Tem que tomar todo cuidado‖. Três responderam que não sabiam. 

Cinco apresentaram outras respostas que foram: ―Se proteger‖, ―Vida normal, completamente 

familiar.‖, ―Higiene.‖ ―Não compartilhar coisas pessoas com os outros.‖, ― Não fazer‖, 

―Tratamento‖.  

Foi observado nas três Unidades de Saúde Básica onde o estudo foi realizado a presença 

de cartazes ou sinalizações sobre algumas DST. O registro dessas informações estão apresentados 

na Figura 2.  
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Figura 2- Registro dos informativos sobre DST encontrados na Unidade de Saúde Básica 

localizada no Largo da Batalha (A), em São Lourenço (B) e de Santa Rosa (C). Fonte: original do 

autor 
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5.  DISCUSSÃO 

 

A avaliação de conhecimentos sobre DST é um assunto pouco contemplado na literatura 

e os artigos recuperados apresentaram grupo de estudo diversos. Esse fato dificultou uma 

discussão mais ampla de várias questões abordadas no presente estudo. 

No grupo estudado a faixa etária de maior predomínio foi de 25 a 45 anos. Essa faixa 

etária difere da analisada nos estudos de Fleisher et al. (1994) e de Garcez et al. (2010) e 

aproxima-se mais da faixa etária das mulheres do estudo de Caiyan et al (2012). No estudo de 

doenças sexualmente transmissíveis os grupos etários estudados variam muito segundo o foco do 

autor. Assim como nos estudos de Fleisher et al. (1994) e Lichtenstein et al. (2008) o foco foram 

mulheres, embora nesse estudo não tenha havido direcionado para grupos de maior risco. Essa 

escolha de público de unidades básicas de saúde objetivou buscar o saber sobre tricomoníase e 

outras DST na população feminina em geral. 

A maioria das mulheres declararam ser casadas e com isso ter um parceiro único. 

Embora a menor diversidade de parceiros seja um fator protetor, a relação com parceiro fixo pode 

representar maior risco de transmissão de DSt, pelo uso menos frequente de preservativo como 

apontaram Javanbakht et al. (2013). Nesse estudo, a questão do parceiro fixo foi associada ao não 

uso de preservativos o que representa um fator de risco para aquisição de tricomoníase e de 

outras DST. 

Entre jovens do sexo masculino e solteiros da Malásia, Awang et al. (2014) relataram 

maior desconhecimento associado a menor grau de escolaridade, fato também observado por 

Fleisher et al. (1994) em mulheres nos Estados Unidos, o que foi considerado como fator de 

risco. As mulheres participantes desse estudo apresentaram grau de escolaridade médio, uma vez 

que a maioria relatou ter ensino médio completo ou fundamental incompleto. O grau de 

escolaridade médio pode significar acesso a informações mais complexas, o que pode favorecer a 

conhecimento correto e refletir na aquisição de comportamento de menor exposição ao risco para 

aquisição de DST. 
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A tricomoníase é mais frequente, segundo Petri et al. (1998) em mulheres negras. Nesse 

estudo, a maioria das participantes declarou-se como parda. Apesar dessa questão, pensa-se que a 

etnia não representa um fator de risco maior sem associação com outros fatores como por 

exemplo socioeconômicos ou culturais que propiciem a essas mulheres aquisição de 

comportamento de risco para DST. 

Sabe-se que a tricomoníase, bem como outras DST podem favorecer ao abortamento e 

parto pré-maturo (PETRIN et al., 1998; XUEQUIANG et al. 2007). No estudo, houveram relatos 

de abortamento e partos pré-maturos, porém sem nenhuma associação com diagnóstico de DST.  

Foi evidenciado no presente estudo que 68,6% das mulheres das unidades básicas de 

saúde de Niterói sabiam o que era a sigla DST, 13,6% desconheciam a sigla, mas, quando 

revelado o significado, afirmaram conhecer com outros termos como doença venérea.  

Considerando a soma desses resultados verificou-se que 82.1% disseram saber o significado de 

DST, sendo esses resultados similares aos relatados por Duarte (2008), em um estudo com jovens 

com faixa etária de 16 anos em São Paulo, onde 84,2% dos jovens souberam a definição de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis.  

Considerando as usuárias que disseram saber o que era a sigla DST, quando solicitado 

que a sigla fosse definida, observou-se que três mulheres definiram como doença transmitida pelo 

sexo, ao passo que a maioria limitou-se a definir como doença sexualmente transmissível. O uso 

dessa definição, sem outras informações complementares suscitou o questionamento se essas 

mulheres realmente entendiam a que o termo se refere ou apenas se tinham memorizado a 

informação sem real entendimento. 

 A maioria do grupo soube escolher, dentro das opções indicadas, situações relacionadas 

a transmissão de DST, sendo ―relação sexual sem proteção‖ citado por 87,8%, seguidos por 

78,6% ―por agulhas‖. Awang  et al.  (2014 ) relataram que 95% dos jovens malasianos do sexo 

masculino sabiam pelo menos uma forma de transmissão das DST, sendo a transmissão sexual a 

segunda mais apontada o que difere dos resultados desse estudo. Das mulheres que relataram não 

saber o que significava DST (44), 14 optaram por exemplos corretos de como adquirir. 

 Um pouco mais da metade das entrevistadas (57,8%) sabia dar exemplo de alguma DST, 

sendo que 45% indicaram HIV/AIDS, 40,7% sífilis e 25,7% gonorréia.  Awang  et al. (2014), 

também relataram ser essas as DST mais conhecidas entre jovens do sexo masculino.   De forma 

similar, Duarte (2008) verificou o conhecimento de pelo menos uma DST por 67,4% 
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adolescentes de Guarulhos-SP, sendo AIDS também a mais citada (65,3%). Algumas mulheres 

citaram a mesma doença mais de uma vez utilizando nomes diferentes, o que leva a suposição de 

que elas pensavam estar falando de doenças diferentes. Na revisão de literatura de Samkange-

Zeeb et al. (2011) foi relatado um maior conhecimento sobre HIV/AIDS (90%) ser uma DST. 

Esse maior conhecimento sobre HIV/AIDS, que também foi evidenciado nesse estudo, pode estar 

associado ao fato que 78,6% das usuárias já terem sido submetidas a sorologia para detecção do 

vírus HIV, ou a realização de pré-natal, onde os diagnósticos de HIV, hepatite e de sífilis são 

obrigatórios. Apesar da sorologia para hepatite B também ser solicitada na gravidez, 8,6% das 

mulheres citaram hepatite ou hepatite B como DST. Outra situação que pode ter interferido nesse 

resultado foi a presença de cartazes fixados nas Unidades de Saúde abordando o tema DST, 

embora tenha sido observado a presença, em duas Unidades Básicas de Saúde de informações 

sobre HPV, o qual não esteve entre as doenças mais citadas. A mídia também pode ter interferido 

na difusão de informações sobre AIDS/HIV.  

 Nenhuma participante indicou tricomoníase como DST, mas quando perguntadas se já 

tinham ouvido falar, 14.2 % responderam positivamente, embora nenhuma tenha definido de 

forma adequada. Observou-se respostas erradas como associação a verme, o que também foi 

evidenciado por Samkange-Zeeb (2011) em um estudo sobre HPV.  

Foi constatado que 67,8 % das mulheres não faziam uso de preservativos em suas 

relações, sendo 52,6 % justificando-se por ser casada, 10,8% por confiar no parceiro e 7,4% pelo 

parceiro não gostar/aceitar. Esses dados assemelham-se aos de Lichtenstein  et al. (2008), em um 

estudo com mulheres norte americanas diagnosticadas com T. vagnalis, demostrando que 56,9 % 

das mulheres nunca usam camisinha com seus parceiros regulares. Garcez et al. (2010) 

observaram valores menores (36,7% %) em mulheres com idade média de 60,4 anos. Garcez et 

al. (2010) apontaram que mulheres idosas têm dificuldades de negociar o uso de camisinha com 

seus parceiros.  

Quanto ao tipo de proteção utilizada na relação sexual das 140 usuárias das unidades de 

saúde, anticoncepcional foi o método mais indicado pelas mulheres (35,7%), seguido por nenhum 

método (35%) e uso de preservativos (25,7%). Xueqiang et al. (2007), com mulheres casadas em 

áreas rurais da China, verificaram que 0,3% usavam contracepção oral, 7,1% não utilizavam 

nenhum método e 2,1% camisinha. Já Fleisher et al. (1994) constataram o uso de camisinha como 

métodos de contracepção por 25,5% das participantes e a utilização de nenhum método por 
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23,3%. Esses resultados diferem dos obtidos nesse estudo. Martins et al. (2006) relataram que 

entre adolescentes o uso da camisinha foi o método mais conhecido para prevenir gravidez 

indesejada, bem como DST.  Foi observado que 15,7 % das mulheres desse estudo utilizavam 

camisinha para evitar DST. Porcentagem superior foi encontrada por Fleisher et al. (1994), que 

indicaram  o uso de preservativo com essa finalidade em 28,9% dos participantes de seu estudo. 

Fleisher et al. (1994) afirmaram que a contracepção é a grande preocupação dentre as mulheres 

que usam camisinha.  

 Foi observado que a maioria das participantes (75%) já tiveram corrimento e que 68,6% 

dessas apresentaram corrimento esbranquiçado, 26,4% com odor forte e ruim e 25,7% amarelado. 

Xueqiang et al. (2007) relataram corrimento vaginal com odor em mulheres com tricomoníase 

(51.8%), candidíase (37.3%), vaginose bacteriana (67,9%) e grupo controle (0,6%), bem como 

corrimento vaginal inodoro em 48.7%, 46.8%, 51.1% e 16,9%, respectivamente, o que leva a 

conclusão de que muitas mulheres podem ter contraído alguma dessas DST, já que 35% dessas 

não sabiam a causa, 5,7% falaram ser causado por bactéria, 5,7% por candidíase, 3,6% por 

relações sexuais e 2,1 por fungos. Da mesma forma, no presente estudo poucas mulheres 

lembraram a causa do corrimento, e nenhuma associou a DST, embora cinco tenham citado a 

relação sexual. 

O número de mulheres que procuraram o médico devido ao corrimento foi alto (95,2%), 

demostrando preocupação com sua saúde e preferência por tratamento adequado. O fato desse 

estudo ter sido realizado em sala de espera de atendimento ginecológico, pode ter influenciado 

esse resultado.  

Foi observado que 80% das mulheres que fizeram tratamento para o corrimento 

utilizaram pomada/creme vaginal sob prescrição médica, porém sem que a causa fosse explicada 

pelo profissional que realizou o atendimento. Das mulheres que relataram ter tratado corrimento, 

três responderam que o tratamento havia sido feito com nistatina. Segundo Costa & Cortina 

(2009) o enfermeiro apresenta papel fundamental no controle do HPV, por meio de palestras e 

trabalho junto com a comunidade e o ministério da saúde, informando e detectando fatores de 

risco e promovendo educação em saúde para possível detecção precoce e adesão do tratamento. 

Os resultados desse estudo ressaltam a importância de um atendimento mais humano e 

esclarecedor por parte dos profissionais que fazem atuam em ambulatórios de ginecologia, 

possibilitando a difusão de informações corretas e o empoderamento das comunidades atendidas. 
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Quando vários nomes de DST foram apresentados às entrevistadas, todas informaram ter 

ouvido falar sobre AIDS/HIV. Esse resultado demonstra que a AIDS/HIV foi a DST mais 

conhecida pelas mulheres, embora nem todas tenham definido corretamente a doença, tanto na 

demanda espontânea de nomes como quando os nomes foram apresentados. Pensa-se que esse 

fato seja resultado das campanhas massivas que tem sido desenvolvidas nas mídias, nos espaços 

formais e informais de ensino, fomentadas pelo Ministério da Saúde. Dentre as demais DST, as 

mais conhecidas em sequência foram hepatite, gonorreia, sífilis, candidíase, HPV, tricomoníase e 

clamidiose. A candidíase, apesar de não ser uma DST para as mulheres, foi inserida na listagem 

por determinar uma doença frequente, causada por um fungo residente associado a alteração na 

microbiota da região genital. Para os indivíduos do sexo masculino a candidíase pode ser 

considerada uma DST (PEIXOTO et al. 2014). A tricomoníase, bem como a clamidiose foram as 

DST menos conhecidas, talvez devido aos quadros clínicos menos graves e a possibilidade de 

infecções assintomáticas que acabam por determinar processos silenciosos por longos períodos. 

Cabe lembrar que a clamidiose pode determinar infertilidade em mulheres (MARQUES & 

MENEZES, 2005) e que como apontado por Petrin et al. (1998), a tricomoníase além de quadros 

clínicos pode determinar infertilidade, partos pré-maturos e favorecer a infecção por HIV. 

Samkange-Zeeb et al. (2011) ressaltaram que além do HIV/AIDS outras DST precisam 

de atenção como clamídia, gonorreia e sífilis. Nesse contexto insere-se também a tricomoníase. 

Os resultados desse estudo demonstraram que, apesar do grau de escolaridade maior ser 

entendido como um fator de proteção, nesse estudo o grau de escolaridade médio não foi 

associado, com base na análise descritiva, a maior conhecimento. Observou-se a presença de 

informações fragmentadas sobre DST e o não uso de preservativo nas relações sexuais, os quais 

representam fatores de risco para aquisição de tricomoníase e outras DST, entre as usuárias de 

unidades básicas de saúde de Niterói, o que demanda ações educativas e de divulgação científica 

sobre o tema.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se identificar que os saberes sobre tricomoníase entre as usuárias das unidades de 

saúde de Niterói foram limitados, o que representa um importante fator de risco. Também, foi 

identificado nessas usuárias o não uso de preservativos o que aumenta o risco de aquisição não só 

da tricomoníase, bem como de todas as IST. 

No contexto das Unidades Básicas de Saúde, a divulgação de informações sobre essas 

infecções e em especial sobre tricomoníase recai sobre os profissionais de saúde e em especial 

sobre o enfermeiro. 

O enfermeiro atua no desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção, na 

detecção de fatores de risco e no processo de educação em saúde, além de utilizar o acolhimento 

para fortalecer sua relação de confiança com o usuário.  

O enfermeiro deve estar aberto para diálogo ao planejar e desenvolver ações junto à 

população ao abordar assuntos sobre tricomoníase e outras DST, percebendo as carências dos 

grupos, para que possa atender a demanda da população e os orientar.  

Cabe ao enfermeiro, como elemento integrador e promotor de educação e saúde no 

processo de assistência em unidades básicas de saúde, atuar como facilitador na troca de saberes, 

incluindo sobre DST, observando e criando estratégias adequadas para a consolidação desse 

saber, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população e fortalecendo o laço da 

comunidade com as unidades de saúde.  
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9 APÊNDICES 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Projeto: O CONHECIMENTO DAS USUÁRIAS DE UNIDADES DE SAÚDE EM NITERÓI-RJ SOBRE DST COM FOCO 

TRICOMONÍASE  

Responsável: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior 

Endereço: Disciplina de Parasitologia/UFF Rua Prof Hernani de Melo, 101 – 2 andar. São Domingos Niterói, RJ. Cep 24210-130. tel 

(21) 26292426 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

Nome da Instituição: __________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________. 

Nome do Participante: ____________________________________________________. Idade: _______ 

Endereço: ___________________________________________________________________. 

RG: nº_________________________ Órgão Emissor: _______________. 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa O CONHECIMENTO SOBRE DST DAS USUÁRIAS DE 

POSTOS  DE SAÚDE EM NITERÓI-RJ: TRICOMONÍASE, de responsabilidade da pesquisadora Claudia Maria Antunes Uchôa Souto 

Maior. 

Declaro ter pleno conhecimento que: 

    ●O projeto tem como objetivo: identificar os saberes de usuárias de unidades de saúde sobre    tricomoníase e DST’s.  

●Será solicitada a participação em entrevistas que serão registradas em formulário próprio. Será realizado o registro da situação por 

fotografia de situações que serão utilizadas apenas no contexto do projeto, sem divulgar nomes. 

●Autorizo a participação acima qualificada no presente projeto de pesquisa; 

    ●Este estudo não fará nenhum mal a minha saúde; 

●Os benefícios esperados será informações sobre tricomoníase e DST’s, objetivando a sensibilização quanto ao tema e como evitá-los; 

●Autorizo a realização de entrevistas e imagens, necessárias para a coleta de informações/dados para realização do estudo, as quais só 

poderão ser utilizadas no contexto do projeto ou em artigos relacionados ao mesmo. 

    ●Não gastarei nada para participar dessa pesquisa; 

    ●Terei a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento; 

    ●Nenhum nome será divulgado durante as etapas desse estudo ou ao seu término; 

●Poderei obter informações gerais sobre o estudo quando desejar.  Os pesquisadores poderão ser contatados por meio do telefone 

(21)26292426. 

Eu, ______________________________________,RGnº_____________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 ,  d

e 

 20___. 

Local  dia  mês  

 

   

Assinatura do responsável  Assinatura do resp. pelo projeto 

   

Assinatura 1ª testemunha  Assinatura 2ª testemunha 

1ª via 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 

Projeto: O CONHECIMENTO DAS USUÁRIAS DE POSTOS DE SAÚDE EM NITERÓI-RJ SOBRE DST COM FOCO 

TRICOMONÍASE  

Responsável: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior 

Endereço: Disciplina de Parasitologia/UFF Rua Prof Hernani de Melo, 101 – 2 andar. São Domingos Niterói, RJ. Cep 24210-130. tel 

(21) 26292426 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

 

Nome da Instituição: __________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________. 

Nome do Participante: ____________________________________________________. Idade: _______ 

Endereço: ___________________________________________________________________. 

RG: nº_________________________ Órgão Emissor: _______________. 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa O CONHECIMENTO SOBRE DST DAS USUÁRIAS DE 

POSTOS DE SAÚDE EM NITERÓI-RJ: TRICOMONÍASE, de responsabilidade da pesquisadora Claudia Maria Antunes Uchôa Souto 

Maior. 

Declaro ter pleno conhecimento que: 

    ●O projeto tem como objetivo: identificar os saberes de usuárias de unidades de saúde sobre    tricomoníase e DST’s.  

●Será solicitada a participação em entrevistas que serão registradas em formulário próprio. Será realizado o registro da situação por 

fotografia de situações que serão utilizadas apenas no contexto do projeto, sem divulgar nomes. 

●Autorizo a participação acima qualificada no presente projeto de pesquisa; 

    ●Este estudo não fará nenhum mal a minha saúde; 

●Os benefícios esperados será informações sobre tricomoníase e DST’s, objetivando a sensibilização quanto ao tema e como evitá-los; 

●Autorizo a realização de entrevistas e imagens, necessárias para a coleta de informações/dados para realização do estudo, as quais só 

poderão ser utilizadas no contexto do projeto ou em artigos relacionados ao mesmo. 

    ●Não gastarei nada para participar dessa pesquisa; 

    ●Terei a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento; 

    ●Nenhum nome será divulgado durante as etapas desse estudo ou ao seu término; 

●Poderei obter informações gerais sobre o estudo quando desejar.  Os pesquisadores poderão ser contatados por meio do telefone 

(21)26292426. 

Eu, ______________________________________,RGnº_____________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 ,  d

e 

 20___. 

Local  dia  mês  

 

   

Assinatura do responsável  Assinatura do resp. pelo projeto 

   

Assinatura 1ª testemunha  Assinatura 2ª testemunha 

 

 

 

 

 

 

2ª via 
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9.2 FORMULÁRIO IDENTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
FORMULÁRIO DST/TRICOMONÍASE 

 
Universidade Federal Fluminense 
Instituto Biomédico 
Departamento de Microbiologia e Parasitologia 
Disciplina de Parasitologia  
 
Projeto: O CONHECIMENTO DAS USUÁRIAS DE POSTOS DE SAÚDE EM NITERÓI-RJ SOBRE DST COM FOCO 
TRICOMONÍASE 
 
Nome: 
Endereço: 
Idade:  
Cor:  
Estado civil: (   )casado  (   ) solteiro  (   ) namorando(    )divorciado   Tempo de relação: ______ 
Grau de escolaridade: 
DUM: 
Primeira relação sexual: 
Gestações:  
Partos a termo: 
Partos prematuros:  
Abortos: 
HIV (    ) posititvo  (    )negativo (    )não sabe ________________________________ 
 
 
1 – Você já ouviu falar em DST? Poderia dizer o que é ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2 – Como se adquire as DST? 
(    ) abraço 
(    ) relação sexual sem proteção 
(    ) uso de mesmo talher 
(    ) relação sexual com proteção 
(    ) compartilhar agulhas 
(    ) compartilhar toalhas molhadas 
(    ) parto 
 
3 – Quais DST você já ouviu falar? 
_____________________________________________ 
 
4 – Com que frequência você tem relações sexuais? 
(    ) todo dia (    ) uma vez semana (    ) uma vez ao mês        
(    ) esporadicamente ( intervalos superiores a um mês) 
 
5 – Você usa camisinha? 
1(  ) nunca usei 
2(  ) não uso ,porque não sei usar 
3(  ) não uso,porque não gosto 
4(  ) não uso,porque não confio nela 
5(  ) não uso,porque não sei onde conseguir ela 
6(  ) uso apenas quando transo com algumas pessoas,para evitar DST 
7(  ) uso para evitar gravidez 
6 – Qual tipo de proteção você utiliza nas suas relações sexuais? 



76 

 

(    ) nenhuma  (    ) anticoncepcional (    )camisinha (    )coito interrompido 
(    )outro _____ 
 
 
7– Atualmente você está: 
1(  ) namorando fixo 
2(  ) ficando com a mesma pessoa 
3(  ) ficando com mais de uma pessoa 
4(  ) sem relação com ninguém 
5(  ) casado(a) 
6(  ) outros______________________ 
 
 
8 – Número de parceiros sexuais no ultimo semestre (ver fator de risco????): 
 (    ) 0 (    ) 1 (   )2 (   )3 (    )4 (    )5 (    )6 ou mais 
 
 
9 – Tipo de relações com parceiro: 
(    ) parceiro fixo com proteção  (    ) parceiro fixo sem proteção  (    ) 
parceiros variados com proteção  (    ) parceiros variados sem proteção 
 
 
10 – Tem parceiro único nos últimos seis meses? 
(    ) sim   (   ) não 
 
 
11 – SE tem parceiro fixo já teve relações sexuais com outras pessoas neste período? 
(    ) nunca (    )raramente (1-2 vezes) (   ) frequentemente  
 
 
12 – Neste caso utilizou camisinha? 
(    ) sim em todas as relações (    ) sim com o parceiro fixo  
(   ) sim com o outro parceiro  (    ) não 
 
 
13 – Tipo de relação 
(    ) heterossexuais (   ) homossexuais (    ) ambos os tipos 
 
 
14 – Já ouviu falar em corrimento? Poderia definir? 
__________________________________________________________ 
 
15 – Já apresentou corrimento em algum período de sua vida? 
(   ) nunca (    ) poucas vezes (1ª2) (    ) frequentemente ( 4 vezes ou mais) 
 
 
16- Qual o aspecto do corrimento 
(    ) esbranquiçado 
(    ) odor forte e ruim 
(    ) amarelado 
(   ) esverdeado 
 
17 – Qual procedimento você adotou quando teve corrimento? 
(    ) conversar com amigos 
(    ) conversar com o atendente da farmácia 
(    ) pesquisar no Google 
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(    ) procurar um médico 
(    )outro: _______________ 
 
 
18 – Se sim, sabe qual a causa?  
_________________________________________________________ 
 
19  - Fez tratamento? 
______________________________________________________________________ 
 
 
20– Nos últimos 30 dias,você teve doença transmitida pela relação sexual(doenças venérea) que 
causasse algum problema na vagina ou ânus? 
(  ) feridinhas(bolha ou furúnculo) 
(  ) corrimento(com pus e/ou ardência)  
(  ) sangramento 
(  ) verruga 
(  ) outros_______________________________________ 
(  ) não teve nenhuma doença 
 
 
21 – Você já ouviu falar em : Se sim poderia definir 
a)Tricomoníase _____________________________ 
b)HIV/AIDS_________________________________ 
c)Sífilis_____________________________________ 
d)Gonorréia_________________________________ 
e)Candidíase________________________________ 
f)Hepatite__________________________________ 
g) Condiloma acuminado/HPV__________________ 
h) Clamídia_________________________________ 
 
 
22–Em relação a tricomoníase,qual o modo de prevenção? 
____________________________________________________________________________ 
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9.3 PANFLETO EXPLICATIVO SOBRE TRICOMONÍASE E DST 

 

 

 



79 

 

 



80 

 

10 ANEXO 

10.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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