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Vantagens
Restaura e mantém  

o pH vaginal2.

• Equilíbrio do 
ecossistema  
vaginal saudável1;

• Rápido, seguro  
e eficaz1.

Ácido láctico (lactato): 
contribui para a manutenção do pH vaginal fisiológico (pH=3,8-4,5)3.

Glicogênio:
fornece nutrientes para os lactobacilos4.
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O restaurador do pH íntimo 
que auxilia no equilíbrio da 

microbiota vaginal1!

Sugestão de Uso:
Adjuvante:
aplicar 1 aplicador/dia durante 7 dias ao deitar. 

Prevenção / Recorrência:
aplicar 1 aplicador/dia durante 2-3 dias ao 
deitar, após o período menstrual. 
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Relactagel. Gel Hidratante Intravaginal. Manutenção do pH vaginal. Sem 
perfume. Sem corante. Livre de hormônios e pH equilibrado. MODO DE 
USO: aplicar no interior da vagina o conteúdo de 1 aplicador/dia durante 7 dias 
ao deitar ou aplicar no interior da vagina o conteúdo de 1 aplicador/dia durante 
2-3 dias ao deitar, após o período menstrual. COMPOSIÇÃO: ácido láctico, glico-
gênio, hipromelose, propilenoglicol, benzoato de sódio, hidróxido de sódio e água puri-
ficada. INDICAÇÃO DE USO: Relactagel é indicado para a restauração da umidade 
vaginal e manutenção do pH vaginal. MECANISMO DE AÇÃO: Relactagel é um gel 
não hormonal composto também por um controlador dinâmico do pH contribuindo 
para a função de hidratação e manutenção do pH vaginal fisiológico. ADVERTÊNCIAS: 
a utilização do Relactagel com outros cremes vaginais deve ser orientada pelo seu 
médico. PRECAUÇÕES: indicado somente para uso intravaginal; utilizar o produto sob 
supervisão médica; caso ocorra irritação local, suspenda o uso e procure o médico; não 
utilizar o produto após a data de validade; os aplicadores são descartáveis, após o uso, 
inutilizá-los; não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada; manter fora do 
alcance de crianças. CONTRAINDICAÇÕES: este produto é contraindicado em caso de 
hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da formulação. EFEITOS ADVER-
SOS: não há relatos de efeitos indesejados com a utilização do Relactagel. Conservar 
em temperatura ambiente (15ºC até 30ºC) e proteger da luz e umidade. 

MEDICAL NEWS

Essa abordagem é conhecida como diagnóstico 
sindrômico na avaliação de mulheres com sintomas de 
vaginite. Frequentemente, usamos essa abordagem 
onde o acesso às instalações do laboratório é difícil 
e caro. O corrimento vaginal como principal sintoma 
da vaginite é inespecífico. O corrimento vaginal é 
caracterizado por seu odor, cor e outros sintomas 
associados como coceira, eritema ou vermelhidão 
da vulva e/ou vagina, disúria ou dispareunia. Essas 
características associadas podem apontar para uma 
etiopatogênese particular. Uma história detalhada 
com um exame vaginal cuidadoso pode contribuir 

10Seria possível  
diagnosticar a VB  
sem um exame 
bacterioscópico, baseado 
apenas nos sintomas da 
paciente? 

para um diagnóstico mais preciso13. 

Pacientes com VB terão corrimento vaginal copioso, 
homogêneo e fétido (odor de peixe) cobrindo a 
parede vaginal e a queixa de odor sugere vaginose 
bacteriana. No entanto, cerca de 50% das pacientes 
com VB podem ser assintomáticas. A triagem de 
avaliação de risco, além da avaliação clínica, aumenta 
a sensibilidade da abordagem sindrômica. A adição 
de testes no ponto de atendimento como pH, teste 
de aminas (adição de KOH), coloração de Gram e 
microscopia ainda podem ser essenciais13,14. 

Citando a pesquisa de Sarahan em 2018, a abordagem 
sindrômica tem uma sensibilidade de 64,7%, 
especificidade de 57,14%, VPP de 61%, VPN de 60,8% 
e acurácia de 61%. Assim, é possível diagnosticar a 
VB com base na sintomatologia e na aparência do 
corrimento vaginal, principalmente se o acesso aos 
recursos de saúde não estiver disponível. Mas para 
casos recorrentes, é necessário exame laboratorial ou 
bacterioscópico15.

Dra. Ditas C. D. Decena
Dr. Paulo Cesar Giraldo
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A vaginose bacteriana (VB) é uma condição vaginal com uma grande 
incidência global em mulheres em idade reprodutiva1. É uma condição 
ginecológica muito comum, com prevalência de 30% em mulheres 
brasileiras2. 

A prevalência de VB também é afetada pela raça/etnia e localizações 
geográficas, com taxas estimadas de 12% em australianas, 29% em 
norte americanas e mais de 50% de mulheres afetadas na África do 
Sul/África Oriental1.  

São conhecidos diversos fatores que aumentam o risco de VB, incluindo4:

Idade mais jovem
Etnia negra
Ducha vaginal
Fumo
DIU como contraceptivo

A VB é muitas vezes vista como uma doença sexualmente transmissível mas 
talvez esteja mais associada à atividade sexual que altera o pH vaginal com o 
fluido seminal a um pH entre 7,2-7,8. A influência do estresse afeta a resposta 
imune através da liberação do cortisol, que inibe o estrogênio e o acúmulo de 
glicogênio, que são importantes substratos para a proliferação de lactobacilos5.  

Apesar do tratamento, a VB é conhecida por ser 
altamente recorrente. Ainda não está claro se as 
recorrências são devidas à falha na erradicação do 
organismo patogênico ou a uma consequência de 
reinfecção através de parceiros sexuais. Biofilmes 
associados à vaginose bacteriana (BAVB) também 
foram responsáveis pelo aumento do risco de 
recorrência. A seguir estão as taxas de recorrência8:

23% em 1 mês                 
43% em 3 meses           
73% em 12 meses

O racional de prescrever antibióticos 
como metronidazol ou clindamicina é 
reduzir ou eliminar os patógenos. O outro 
aspecto importante no tratamento é a 
restauração do pH vaginal. Manter o pH 
vaginal menor ou igual a 4,5 restaura 
a contagem normal de lactobacilos. A 
acidificação vaginal por meio do uso 
direto de ácido láctico em gel mantém o 
pH ácido, restaurando assim a microbiota 
bacteriana normal, predominada por 
lactobacilos. Desta forma, mais ácido 
láctico será produzido e as recorrências 
serão prevenidas6,10. 

Em um estudo clínico randomizado feito 
por Andersch (1990), quarenta e duas 
mulheres com VB recorrente usaram 
gel de lactato intravaginal por 3 dias, 
imediatamente após a menstruação, por 6 
meses. Os resultados mostraram que 88% 
estavam livres de VB em comparação com 
apenas 10% no grupo placebo10. 

A evidência e a lógica mostram que 
a melhor alternativa de tratamento e 
prevenção da VB é a acidificação por meio 
do ácido láctico10. 

Outra forma de apontar isso é o termo abordagem combinada: uso de 
antimicrobiano e de ácido láctico. Sim, concordo que o uso de ácido láctico 
mostra uma melhora na taxa da microbiota vaginal normal em 94%, conforme 
demonstrado por Andreeva (2002)11. 

Em nosso artigo sobre o uso de metronidazol com ácido láctico em gel na 
VB, nossos resultados mostraram um aumento na contagem de colônias de 
lactobacilos com o tratamento combinado; também demonstraram uma 
tendência de maior número de pacientes atingindo um pH menor que 4,7 
no braço de metronidazol associado ao ácido láctico e, finalmente, a taxa de 
recorrência foi de apenas 3,6% no dia 56 no braço do tratamento combinado12. 

Como afirma a conclusão do nosso estudo: o gel vaginal de ácido láctico 
como adjuvante ao metronidazol parece resultar em um melhor efeito do 
tratamento a longo prazo da VB. Como tal, acredito e apoio o uso de gel de 
ácido láctico como adjuvante para prevenção e tratamento de VB12.

De acordo com os guias de Centro de Controle 
das Doenças para DSTs de 2015, os tratamentos 
de vaginose bacteriana recorrente são9:

• Metronidazol 500 mg -  oral, 2x por dia por 7 dias 

Opção:  gel vaginal, aplicação diária por 5 dias

• Clindamicina 300 mg - oral, 2x ao dia por 7 dias 

Opção: gel vaginal, aplicação diária por 7 dias

 Regimes alternativos: 

• Tinidazol  2 g - oral, 1x ao dia por 2 dias

Opção: 1 g - oral, 1x ao dia por 5 dias 

• Clindamicina 100 mg - óvulo intravaginal,  
1x ao dia por 3 dias

A microbiota vaginal normal é geralmente predominada por lactobacilos. Os 
lactobacilos metabolizam o glicogênio no epitélio vaginal para formar ácido 
lático, mantendo o pH ácido vaginal entre 3,4-4,5. O pH ácido faz com que 
os lactobacilos proliferem, especialmente as cepas que produzem peróxido 
de hidrogênio, que é tóxico para muitos micro-organismos. Os lactobacilos 
vaginais também produzem substâncias antimicrobianas conhecidas como 
bacteriocinas6.

Várias circunstâncias podem contribuir patologicamente para a destruição do 
ambiente vaginal fisiológico que leva à vaginose. Fatores hormonais como o 
nível de estrogênio desempenham um papel na patogênese da VB, que diminui 
o glicogênio, substrato para a produção de ácido láctico. Ducha vaginal, 
menstruação por antibioticoterapia ou ausência de lactobacilos aumentam o 
pH, favorecendo o crescimento de Gardnerella vaginalis que causa VB7. 

Na VB o pH vaginal ácido é alterado com a diminuição do número de 
lactobacilos. O baixo nível de lactobacilos diminui a degradação do glicogênio 
com a redução dos níveis de ácido lático, favorecendo um pH vaginal mais 
alcalino e aumentando o crescimento de Gardnerella vaginalis7. 
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Qual é a prevalência de vaginose 
bacteriana?

Quais são os principais fatores de 
risco para a VB?

Qual a chance de ter 
vaginose bacteriana 
recorrente?

Qual seria a  
alternativa para 
tratamento e  
prevenção de VB 
recorrente, considerando 
a possibilidade de uma 
resistência bacteriana ao 
antibiótico?

Qual é a sua opinião médica sobre o uso 
de ácido láctico como adjuvante no 
tratamento de vaginose bacteriana?

Qual o tratamento para 
vaginose bacteriana 
recorrente? 

Quais são as principais alterações  
que a VB causa no ambiente vaginal?

Quais são as consequências 
imediatas da VB?

Em 2020 Jack Sobel fez uma revisão sobre as complicações da VB sintomática 
e assintomática. As consequências entre as mulheres não grávidas são as 
seguintes3:

A triagem de VB é recomendada pela maioria dos autores, 
principalmente entre as mulheres grávidas de alto risco, devido às 
seguintes consequências3:

Perda no primeiro trimestre
Perda no segundo trimestre
Nascimento prematuro
Infecção do líquido intra-amniótico, corioamnionite, placentite
Infecção Puerperal
Infecção de ferida pós-cesariana ou endometrite
Colonização de recém-nascidos, micoplasmas genitais
Possível leucomalácia periventricular (LPV), paralisia cerebral (PC)
Possível abscesso de couro cabeludo no neonato

Novo parceiro sexual
Vários parceiros masculinos ou femininos
Falta de uso de preservativo
Falta de lactobacilos vaginais
Estresse

Muitas coisas podem ser feitas:

Aconselhar sobre higiene é muito importante: 
Não lavar a região vaginal em excesso com sabonetes alcalinos, pois podem 
entrar na vagina e alterar o pH, como no caso da ducha higiênica. 

Educar os pacientes quanto aos outros fatores de risco: 
Como estresse, uso de preservativo e histórico de seus parceiros sexuais.  

Uso de gel de ácido láctico:
Com base em nossa pesquisa e dados de uma pequena coorte mencionada 
nas perguntas anteriores12, aconselharia o uso de gel de ácido láctico 3 dias 
após a menstruação por 6 ciclos consecutivos. Mais uma vez, o ácido láctico 
é um componente natural da vagina e provou ser seguro. Apenas tome alguns 
cuidados com aquelas que têm um forte histórico de reações de hipersensibilidade. 

Como prevenir a VB em mulheres 
predispostas à doença?

Dra. Ditas C. D. Decena

•Retired Professor in the Royal and 
Pontifical University, Faculty of 
Medicine & Surgery, University of 
Santo Tomas, Manila, Philippines

•Masters in Public Health, University 
of the Philippines

•Past President, Philippine Obstetrics 
and Gynecology Society, 2015

•Country Representative, Asia and 
Oceania Federation of Obstetrics and 
Gynecology, 2014-2017

•Co-chairman, International 
Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO), Committee on 
Reproductive and Developmental 
Environmental Health

•Author of the study “Metronidazole 
with Lactacyd vaginal gel in 
Bacterial Vaginosis” published 
in the Journal of Obstetrics and 
Gynecology Research, 2006

Dr. Paulo Cesar Giraldo
CRM-SP 36.090

•Professor Titular de Ginecologia da 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).

Morbidade infecciosa pós-histerectomia
Maior suscetibilidade à transmissão 

sexual do HIV
Citologia cervical anormal (ASCUS, 

etc.), possível suscetibilidade à neoplasia 
cervical

Endometrite
Salpingite
Infertilidade e 

subfertilidade presumidas
Infecção pélvica pós-

operatória


