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RESUMO – A vaginose bacteriana é a afecção de maior prevalência em mulheres em idade 
reprodutiva, causada por complexa mudança na microbiota vaginal, como redução na concentração 
de lactobacilos, aumento do pH vaginal, diminuição do número de leucócitos polimorfonucleares, e 
crescimento demasiado de microrganismos anaeróbios como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Prevotella sp., Porphyromonas spp., Bacteroides sp. e 
Peptostreptococcus spp. Está associada a complicações como cervicites, salpingites, endometrite e 
na gestação, podem causar partos prematuros. Com o objetivo de prevenir e identificar esta 
patologia, acadêmicos de enfermagem atuaram de forma integrada no projeto de extensão, 
realizando anamnese e coletando material cérvico vaginal de mulheres com idade entre 18 a 60 anos. 
As coletas foram realizadas no ambulatório da UEPG e as amostras analisadas pelo método de 
coloração de Papanicolaou, no Laboratório Universitário de Análises Clínicas da UEPG. A 
amostragem foi de 131 mulheres em 2012. Os esfregaços citológicos foram submetidos à avaliação 
microscópica, respeitando-se os critérios do escore de Nugent, que são relevantes no diagnóstico da 
vaginose bacteriana, ou seja, depleção de lactobacilos, presença de Gardnerella vaginalis e clue cells 
no esfregaço vaginal. A análise quantitativa descritiva do estudo demonstrou que das 131 amostras 
estudadas, 27% apresentaram pelo menos um dos critérios de Nugent. Todos os critérios do escore 
de Nugent foram observados em 16% das amostras, aí sim diagnosticando a vaginose. Conclui-se 
que o uso dos critérios do escore de  Nugent é uma ferramenta importante no exame  microscópico 
da citologia cervical  para fins de diagnóstico e tratamento da vaginose bacteriana.  
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