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o sintoma | Para decifrar os sinais que o corpo manda   n por Cristina Almeida

Secreções vaginais
Estresse emocional, ovulação e gravidez 
aumentam o volume das secreções naturais das 
mulheres. Mas se elas mudam de cor, consistência 
e odor, é hora de procurar o ginecologista

Ou amarelo-acinzentada
Somente 30% das mulheres apresentam sintomas para a Clamídia e, nesse caso, verificarão a presença 
de uma secreção amarelo-acinzentada, semelhante ao pus, que pode sair pela uretra ou pelo reto. Na 
maioria das vezes não há ardor, mas desconforto ao urinar e sangramento durante as relações sexuais. Se 
esses sinais forem desprezados, pode haver febre. A infecção se dá por causa de uma bactéria (Chlamydia 
trachomatis), a transmissão ocorre por via sexual e afeta preferencialmente o colo do útero e a uretra. Além 
do exame físico, o médico coletará material para investigação do micro-organismo. O tratamento deve ser 
conjunto e é medicamentoso (antibiótico). Se não tratada, a Clamídia pode levar a infecções mais graves, o 
que causa a obstrução das tubas uterinas e promove a infertilidade. Entre os homens, na maioria das vezes 
é assintomática, mas eles também podem ter os mesmos sintomas femininos. Para prevenir, redução do 
número de parceiros, uso de preservativo e controle médico periódico.

Coloração amarelo-esverdeada
se a secreção tem cor amarelo-esverdeada, pode ser 
Tricomona (Trichomonas vaginalis). Trata-se de um micro-
organismo (protozoário) que infecta a região genital e tem 
como sintoma principal corrimento abundante de odor 
forte. estão associados leve ardor e desconforto ao urinar. 
a transmissão se dá, em geral, por via sexual, e nos homens 
pode causar prostatite e problemas nas vias urinárias. O 
diagnóstico é feito por meio do exame ginecológico, além de 
teste laboratorial (bacterioscopia). O tratamento deve incluir 
o parceiro sexual e é medicamentoso (antibiótico próprio): via 
oral e creme vaginal associado. durante essa fase, as relações 
sexuais devem ser evitadas. Para evitar a reincidência, o 
médico aconselha diminuição do número de parceiros, uso de 
preservativo e exames ginecológicos rotineiros.

seCreção branCa
a Cândida é considerada a mais comum entre todas as 
infecções. apresenta secreção branca, não tem cheiro e é 
semelhante à ricota. associada à diminuição da imunidade do 
organismo, ela tem como causa um fungo que ataca a região 
genital. Coceira, ardor e dor durante a relação sexual são os 
principais sintomas. O tratamento é medicamentoso 
(antifúngicos), mas as recidivas são frequentes e a terapia 
preventiva do casal é indicada. Para evitar recaídas, fique 
longe de calças apertadas, roupas íntimas de tecido sintético e 
absorventes diários. Outro conselho é não usar calcinhas ao dormir.  

ou amarela
No caso da Gardnerella, a secreção 
é amarela, abundante e possui 
odor forte como de peixe, mais 
perceptível após as relações sexuais. 
a causa é uma bactéria (Gardnerella 
vaginalis) que coloniza a região 
genital, principalmente a vagina. 
Os especialistas ainda não sabem 
se a via sexual é a principal forma 
de transmissão da doença, mas 
acreditam que ela facilita o processo. 
Outra possibilidade é a contaminação 
do trato digestório (região intestinal). 
a mulher pode sentir ardência 
e poucas vezes tem dor. No 
consultório médico, o diagnóstico 
será feito por meio de exame clínico 
e exames laboratoriais (cultura da 
secreção e/ou bacterioscopia). 
O tratamento deve ser comum 
ao casal e é medicamentoso 
(antibióticos específicos), por via 
oral e creme.  Para evitar novas 
contaminações, fique de olho na 
higiene após as evacuações. Uso de 
preservativo, redução de parceiros e 
exames rotineiros são essenciais.
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Rosadas ou 
amarronzadas
Secreções sanguinolentas, rosadas 
ou amarronzadas em dias distantes 
da menstruação ou durante a 
relação sexual, indicam a presença 
de pequenas lesões. Elas crescem 
na mucosa interna do colo uterino 
ou do endométrio, chamadas de 
pólipos. São tumores benignos que 
têm causa incerta. Para avaliar o 
problema, o médico realizará exame 
clínico e requisitará colposcopia e 
biópsia. O tratamento é cirúrgico 
para retirar a lesão. Como existe 
predisposição para o problema, os 
pólipos podem voltar. Assim, exames 
preventivos são imprescindíveis.

Conselho do ginecologista
Outras secreções podem causar ardor, coceira, incômodo, dor 
ao urinar e na relação sexual, mas geralmente têm tratamento 
medicamentoso sem maiores complicações. Para prevenir, o 
melhor a fazer é praticar sexo seguro, não faltar às consultas 
médicas nem evitar os exames preventivos.  Essa conduta 
permite identificar e tratar rapidamente eventuais alterações. 
Se a mulher apresentar algum dos sintomas acima descritos, 
os parceiros sexuais devem ser avisados e, ainda que estes não 
tenham nenhum sinal aparente, é desejável que se coloquem 
à disposição para tratamento conjunto, caso essa seja a 
indicação médica. Uma dúvida comum é se o uso de sabonetes 
bactericidas pode ser útil. A resposta é não, pois eles podem 
destruir as defesas locais. O ideal é utilizar sabonetes íntimos 
que possuem pH neutro e que, portanto, preservam a flora 
vaginal normal sem causar irritações.


