
FLUXOGRAMA - CORRIMENTO VAGINAL E CERVICITES  

Mulher com queixa de corrimento vaginal

Anamnese e exame físico     
Enfermeiro(a)/médico(a)

Corrimento vaginal,sinais e 
sintomas presentes

 Secreção cremosa com 
odor fétido, branca 
acinzentada, em geral, 
escassa, sem prurido ou 
irritação local. 

 Prurido, ardência, 
dispaneuria, disúria 
eventual, leucorreia amarelo 
esverdeado bolhoso, fétido, 
escoriações. 

 Prurido; ardência; 
dispaneuria; disúria 
eventual; leucorreia branca 
em grumos (?leite 
coalhado?); hiperemia local 
e escoriações 

 Sugestivo de 
Vaginose 

Bacteriana 
(Gardenerose) 

 Sugestivo de 
Tricomoníase 

 Sugestivo de  
Candidíase 

Vulvovaginal

Sinais de cervicite:               
Material mucopurulento no orifício 
externo do colo e dor à mobilização 
do colo.                         
Sangramento intermenstrual ou 
pós-coito, dispareunia e disúria. 

Sugestivo de 
Gonorréia e 

Clamídia

Ofertar informações sobre as 
IST, testes rápidos de HIV, 
Sífilis e Hepatite B e C. 
Convocar parcerias sexuais 
para tratamento.             
Seguir protocolo IST.  
Enfermeiro(a)/médico(a)

Encaminhar para 
consulta médica para 
início do tratamento

    Tratamento:    Metronidazol, 500mg, VO a cada 12 horas, por 7 dias          ou                                                                                                            
Metronidazol gel vaginal, 10mg/g, 1 aplicador (5g), 1 vez ao dia, por 5 dias.                           

Gestante ou nutriz:  a mesma posologia  ou Metronidazol, 250mg, VO, a cada 8  
horas, por 7 dias .                                                                                                                          

        Tratamento: Metronidazol, 2g, VO, dose única; OU Metronidazol 500mg, VO, a cada 12 
horas, por sete dias; OU Metronidazol, 250mg, VO, a cada 8 horas, por sete dias; OU 

Secnidazol, 2g, VO, dose única; OU Tinidazol, 2g, VO, dose única.                                               
Gestante ou nutriz: a mesma posologia                                                                                                                      

   Tratamento: Nistatina 1000.000UI, creme vaginal, um aplicador à noite, por 14 dias.            
O tratamento via oral deve ser reservado para casos de candidíase resistente ao tratamento           

tópico: Fluconazol, 150mg, VO, dose única.                                                                                
Gestante ou nutriz: a mesma posologia.

Sim

Sim

Ou

Ou

Ausência de inflamação 
vaginal, muco claro e 
límpido 

Sim Fisiológico
Orientar sobre as fisiologia normal da vagina e as 

relações com a idade e oscilações hormonais.

 No rol de competências privativas do Enfermeiro constantes do art. 
11, inciso II alínea c, da Lei 7.498/1986 (Lei do Exercício Profissional), 
combinado com o art. 8°, inciso II, alínea c, do Decreto n° 
94.40611987, que regulamenta a Lei 7.498/1986, visualiza-se os 
dispositivos que garantem a atuação do Enfermeiro na prescrição de 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 
rotina aprovada pela instituição de saúde 


