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Introdução: Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 

40 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) no mundo, 

dos quais a metade são mulheres (1). No Brasil, observa-se uma prevalência atual de casos em 

indivíduos do sexo feminino, o que pode estar relacionado aos hábitos diários, higiene pessoal 

ou a prática sexual sem preservativo, gerando uma predisposição a infecções vaginais. 

Vulvovaginite é um o processo infeccioso e/ou inflamatório do trato geniturinário inferior 

feminino, relacionada a importantes ocorrências de distúrbios potencialmente graves para a 

saúde genital e sistêmica das mulheres. São causadas, principalmente, por bactérias, fungos, 

leveduras e protozoários, sendo que a candidíase, a vaginose bacteriana (VB) e a tricomoníase 

são as mais prevalentes, constituindo 90% dos casos das vulvovaginites infecciosas. A 

presença destas infecções/inflamações é mais comum na faixa etária de 20 a 39 anos e pode 

levar a complicações ginecológicas e obstétricas, como doença inflamatória pélvica, celulite 

pós-histerectomia, endometrite pós-aborto, corioaminionite e trabalho de parto prematuro (2). 

A vaginose bacteriana (VB), se configura por uma redução ou depleção de lactobacilos 

produtores de peróxido de hidrogênio e pelo crescimento demasiado de microrganismos 

anaeróbios ou anaeróbios facultativos, como Gardnerella vaginalis, embora a vaginose 

bacteriana não seja considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), há estudos 

que mostram uma correlação entre o prática sexual sem o uso de preservativo e o 

desequilíbrio da microbiota do trato geniturinário, causando a vaginose. Além disso, a VB 

tem sido associada com o aumento à susceptibilidade ao desenvolvimento de ISTs, devido a 

presença de corrimento e a produção de biofilme pela Gardnerella vaginalis (2). A infecção 

por Chlamydia trachomatis é caracterizada por ser assintomática em grande parte das 

mulheres, contudo a forma sintomática da infecção por esta bactéria inclui dor abdominal, 

corrimento vaginal anormal, sangramento intermenstrual, dor durante a relação sexual, 

ardência ao urinar, sangramento após a relação sexual e corrimento amarelado com forte dor 

(2). A tricomoníase é uma IST, cujo agente etiológico é o protozoário móvel Trichomonas 

vaginalis. A infecção causada por esse protozoário é recorrentemente assintomática, todavia 

apresenta várias manifestações clínicas, uma vez que provoca severas inflamações no trato 

genital, presença de corrimento bolhoso amarelo-esverdeado, prurido, disúria e lesões 

pontuais hemorrágicas na cérvice com odores íntimos anormais. No entanto, até mesmo as 

infecções assintomáticas causadas pelo T. vaginalis, tem despertado preocupação na saúde 

pública, uma vez que, além do risco de transmissão ao parceiro sexual, esta patologia está 

associada ao aumento do risco de exposição ao HIV, devido a produção de corrimento e 

processo inflamatório no trato geniturinário (3). Objetivos: Diante da necessidade de 

exposição pela evidenciação da temática, o presente trabalho tem como objetivo analisar, por 

intermédio de uma revisão de literaturas científicas, os fatores que influenciam e caracterizam 

a transmissão do HIV em pacientes acometidas com vulvovaginites, destacando as três 

principais origens para a ocorrência de infecções: Vaginose bacteriana (VB), Chlamydia 

trachomatis e Trichomonas vaginalis. Métodos: Para o desenvolvimento do presente estudo 

foram utilizadas as seguintes ferramentas de busca BVS, SCIELO e GOOGLE 
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ACADÊMICO. No período dos meses de outubro e novembro, onde foram analisados um 

total de 10 textos sendo eles, um livro, uma tese e 8 artigos científicos, selecionados entre os 

anos de 2010 até 2019, que tratavam a respeito da patogenia do vírus HIV relacionado com a 

vulvovaginite, dando enfoque as causadas por Chlamydia trachomatis, vaginose bacteriana e 

Trichomonas vaginalis. Os descritores utilizados para a busca foram: vulvovaginite, IST e 

HIV. Resultados e Discussão: Após duas horas do contato do HIV com uma das mucosas 

genitais o vírus transpassa a barreira das mucosas protetoras e ao adentrar no organismo 

expõe-se ao contato com células de defesa do organismo como macrófagos teciduais, 

linfócitos e células dendríticas, estas com a capacidade de apresentar antígenos, carreando o 

vírus até o grupamento linfoide mais próximo, onde o mesmo é apresentado ao linfócito T 

CD4+ virgem e entregue ao seu alvo sem ter sido reconhecido pelo sistema imune, dando 

início a replicação viral no linfonodo, atingindo toda população de linfócitos CD4+ (4). As 

vulvovaginites têm um papel crítico na amplificação da transmissão e recepção do HIV, visto 

que seus causadores são um importante cofator na propagação do vírus, uma vez que cada 

agente etiológico produz uma resposta ao sistema imune que origina uma migração das 

células de defesa para a região da mucosa do trato genital auxiliando a apresentação do vírus a 

sua célula alvo (linfócito T CD4+). O aumento do pH e a diminuição dos lactobacilos 

produtores de peróxido de hidrogênio (H2O2) , causados pela vaginose bacteriana, estão 

associados ao favorecimento da infecção por HIV, uma vez que a imunidade inata do trato 

genital feminino, decorre do pH ácido derivado da produção de ácido láctico e peroxido de 

hidrogênio (H2O2 ) por Lactobacillus, que possui atividade antimicrobiana e antiviral 

relacionada a proteção inata a esse vírus (3). Chlamydia trachomatis é uma bactéria 

desprovida da camada de peptidoglicano na parede celular e parasita intracelular obrigatório. 

Em função do seu parasitismo intracelular, requer mecanismos mediados por células para a 

eliminação do patógeno, envolvendo componentes do sistema imune inato, citocinas pró-

inflamatória e participação da resposta imune adaptativa destacando-se os mecanismos 

efetores que envolvem linfócitos TCD4, causando um infiltração maciça desses linfócitos 

para os tecidos da mucosa vaginal, facilitando a ligação do vírus a sua célula alvo (2). 

Trichomonas têm um papel crítico na amplificação da transmissão do HIV e é um importante 

cofator na propagação do vírus, pois ativa uma resposta imune celular local, com inflamação 

do epitélio genital. Essa resposta inflamatória induz uma grande infiltração de leucócitos, 

como também as células-alvo do HIV, linfócitos TCD4+, aos quais o HIV tem afinidade e 

inicia a infecção. O protozoário também causa pontos hemorrágicos na mucosa, permitindo o 

acesso direto do vírus à corrente sanguínea. Desse modo, há um aumento na porta de entrada 

em indivíduos HIV-negativos causando um aumento da carga viral nos fluidos corporais, 

havendo uma probabilidade maior de exposição e transmissão do HIV em parceiros sexuais 

não-infectados (5). Conclusão/Considerações Finais: Podemos concluir que a presença de 

vulvovaginite relacionada aos agentes etiológicos da tricomoníase, clamídia e vaginose 

bacteriana são um fator de risco para uma possível infecção por HIV, visto que essa patologia 

contribui para a infiltração maciça dos leucócitos para os tecidos genitais durante a reação 

inflamatória, favorecendo a infecção do vírus. Logo, medidas profiláticas como a orientação a 

utilização de preservativo e de conscientização pública devem ser adotadas para que haja uma 

diminuição da incidência de indivíduos contaminados. 

 

Descritores: HIV, Vulvovaginite, IST. 
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