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CORRIMENTO VAGINAL – Parte 2

O Trichomonas vaginalis é um corrimento adquirido sexualmente através das relações sexuais
ou em contato íntimo com a pessoa contaminada. O diagnóstico é feito através de exames
clínicos. No tratamento devem ser usados antibióticos e quimioterápicos, além de ser
obrigatório que o parceiro se trate também.

O HPV ou Papiloma Vírus se aloja na vagina, na vulva ou no colo do útero. Na vulva a doença é
conhecida por condiloma genital ou crista de galo; na vagina e colo do útero aparecem lesões
microscópicas que só são identificadas através de exames clínicos. O grande problema é que
determinados tipos de vírus têm uma associação entre o papiloma vírus e o câncer do colo do
útero. No diagnóstico é utilizado o teste de Papanicolaou ou colposcopia e também a biópsia da
área suspeita. Outros exames são capazes de identificar quais são os vírus e se são cancerígenos.

Além dos citados existem outros tipos de corrimentos originados por causas das mais diversas.
A Vaginite atrófica ocorre por falta de hormônio, especialmente na menopausa. Mas há também
a Vaginite atrófica por falta de hormônio no parto ou durante a amamentação. A vaginite
irritante pode ser provocada por camisinha, diafragma, cremes diversos ou absorvente interno
ou externo. Outro tipo bem comum é a vaginite alérgica provocada por calcinhas de nylon ou
outros tecidos sintéticos; além de roupas apertadas como jeans e meias calças. As vulvites são
inflamações da parte externa dos genitais ou vulva causados por papel higiênico colorido ou
perfumados, sabonetes cremosos, xampus e condicionadores, roupa lavada com sabão em pó
ou amaciantes.

As lavagens freqüentes não são aconselháveis, pois aumentam a inflamação pélvica. Os
tratamentos antibacterianos podem ser complementados com cremes e gelatinas que
aumentam a acidez das secreções e, assim, evitam o desenvolvimento de bactérias. No caso de
vaginite atrófica, que ocorre na pós-menopausa, é utilizado tratamento com hormônio , pois
pode ocorrer estreitamento do canal vaginal.
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