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O que é uma infeção vaginal?

Prevenção

Sinais e Sintomas

A infeção vaginal mais frequente é a provocada por 
fungos, vulgarmente chamada de candidíase, pois o 
agente responsável é o fungo “Candida Albicans”.

• usar roupa interior de algodão, não muito justa e 
com mudança diária;

• proceder à higiene íntima com lavagem e secagem 
cuidada, pelo menos uma vez por dia;

• usar o papel higiénico sempre da frente para trás;

• sentir prurido (comichão);
• detetar ardor;
• verificar leucorreia (corrimento) branca, espessa e 

com cheiro.

Trata-se de um fungo que existe habitualmente na 
flora vaginal, mas que quando se desenvolve 
anormalmente, provoca a referida infeção que afeta a 
vulva e a vagina.

A toma de antibióticos pode diminuir a flora de defesa 
e, por consequência, aumentar os episódios de 
candidíase.
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Tratamento
Não se trata de uma infeção grave, mas deve ser 
tratada o mais precocemente possível. Consulte o seu 
médico que a medicará corretamente.

O tratamento poderá ser oral e/ou local, só para si ou 
também para o seu parceiro.

Após o tratamento deverá, idealmente, fazer uma 
análise (exsudado vaginal) para ter a certeza que o 
tratamento resultou, pois pode deixar de ter 
sintomas, mas continuar com a infeção.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em 
contactar um profissional de saúde.

• mudar diariamente as toalhas usadas na higiene 
intima;

• recorrer ao uso de sabonete ou gel com ph<7, 
próprio para uso íntimo;

• não usar calças muito justas;
• não permanecer durante muito tempo com fato de 

banho molhado;
• ter relações sexuais protegidas;
• não usar penso diário;
• evitar a depilação integral;
• mudar frequentemente os tampões quando 

menstruada.
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU
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