
Fluxograma para o manejo clínico dos casos de Corrimento Vaginal e cervicite na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande 

Consulta do enfermeiro 

Realiza 
 Acolhimento/ 

orientação 

Identificar 
corretamente o 

paciente ¹ 

Queixa de 
Corrimento vaginal 

Realizar  anamnese e exame físico - Exame 
ginecológico (Exame especular e, se 

necessário, toque vaginal) 

• Oferecer testagem para HIV, sífilis e hepatite B e C;  
• Oferecer vacinação para hepatite B, e para HPV, quando 

indicado; 
• Agendar retorno para 7 dias;  
• Orientar consulta e tratamento para o(s) parceiro(s).  
• Notificar o caso.  

Sim  

Dor à mobilização do colo uterino, material 
mucopurulento no orifício externo do colo, edema 

cervical e sangramento ao toque da espátula ou swab? 

Não 

Ver cervicite 

Corrimento vaginal 
confirmado?  

Sim  

não  

Causa fisiológica 

Tratar vaginose 
bacteriana 

Tratar tricomoníase 
Tratar candidíase Avaliar se o 

exame 
preventivo 

Papanicolau 
está em dia 



Notas:  
• 1. Vide Protocolo de Identificação do Paciente –SESAU ; 
• Realizar aconselhamento centrado na pessoa e suas práticas sexuais; 
• Contribuir para que a pessoa a reconheça e minimize o risco de infecção por uma IST; 
• Informar sobre a possibilidade de realizar Prevenção Combinada para IST/HIV/hepatites virais; 
• Tratar, acompanhar e orientar a pessoa e suas parcerias sexuais. - Notificar o caso, quando indicado. 
  

Quadro 1 -Tratamento da Gonorréia e Clamídia  

Condição clínica Tratamento Tratamento 

Infecção gonocócica  Ceftriaxona 500mg, IM, dose única MAIS 
Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única 

Infecção por clamídia  Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única 
OU Doxiciclina 100mg, VO, 2x/dia, por 7 dias (exceto 
gestantes)  

                                        Lembre-se 

•Dos cincos momentos para a higiene das mãos – Vide de Protocolo de Higienização das mãos e Instrução 

de Trabalho (IT) 09 – Higienização das Mãos 



Quadro 3 -Tratamento de vaginose bacteriana 

Vaginose bacteriana  Tratamento 

Primeira opção Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 
dias OU Metronidazol gel vaginal 100mg/g, um 
aplicador cheio via vaginal, à noite ao deitar-se, por 5 
dias  

Segunda opção Clindamicina 300mg, VO, 2x/dia, por 7 dias  

Tratamento em gestantes e lactantes  Primeiro trimestre: Clindamicina 300mg, VO, 2x/dia, 
por 7 dias Após primeiro trimestre: Metronidazol 
250mg, 1 comprimido VO, 3x/dia, por 7 dias 

As parcerias sexuais devem ser tratadas com o mesmo esquema 
terapêutico em caso de Tricomoniase e Candidíase 

Candidíase vulvoginal  Tratamento 

Primeira opção Miconazol creme a 2% ou outros derivados 
imidazólicos, via vaginal, um aplicador cheio, à noite 
ao deitar-se, por 7 dias OU Nistatina 100.000 UI, uma 
aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14 dias 

Segunda opção  Segunda opção Fluconazol 150mg, VO, dose única OU 
Itraconazol 100mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 1 
dia  

Tratamento em gestantes e lactantes  Tratamento em gestantes e lactantes  

Quadro 2 -Tratamento de candidíase vulvovaginal 


