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A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção causada por fungos comensais, 
como a Candida sp., que acometem os órgãos sexuais femininos e em algumas 
situações o trato gastrointestinal. Esses micro-organismos não costumam alterar a 
hemostasia do hospedeiro, no entanto, em algumas situações podem tornar-se 
patogênicos. O objetivo do trabalho foi compreender a relação da candidíase (CVV) 
de repetição com a colonização anal por Candida sp. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica por meio da base de dados do Scielo e Google acadêmico. Os trabalhos 
foram selecionados conforme os seguintes critérios de inclusão: a) estar nas bases 
de dados consultada; b) nacionais e internacionais; c) escritos em português e inglês; 
d) estudos relacionados com vulvovaginites, candidíase vulvovaginal e colonização 
perianal. Através, dessa seleção foram lidos cerca de 16 artigos científicos. A afecção 
por Candida sp. gera algumas manifestações clínicas como leucorréia, prurido vulvar, 
eritema vulvar e vaginal, edema, disúria e dispareunia. Visto que, a Candida Albicans 
é a espécie mais comum encontrada nos casos de CVV. Outrossim, essa infecção 
advém de fatores como o uso de roupas justas ou sintéticas, ducha vaginal, queda da 
imunidade, higienização inadequada dos órgãos íntimos e também, doenças 
alérgicas. Nesse contexto, em decorrência da falta de limpeza correta da região 
perianal, é possível que os fungos sejam levados até a vulva e a vagina. Seja, pela 
limpeza incorreta na hora do banho ou por resquícios de fezes na região anal e/ou na 
calcinha da mulher. Porquanto, é notório que o trato gastrointestinal pode ser 
reservatório de leveduras de Candida sp., as quais possuem a capacidade de 
colonizar a área perianal em episódios oportunos a esses micro-organismos. Dessa 
maneira, a higiene anal realizada no sentido do ânus para a vagina é capaz de realizar 
uma contaminação vaginal a partir da região perianal, facilitando o desenvolvimento 
de CVV. Ademais, essa infecção vulvovaginal pode tornar-se de repetição devido ao 
fato da colonização anal, em conjunto com a má higienização íntima. Isto posto, é 
notável a relação da Candida sp. com o desenvolvimento de candidíase (CVV) 
recorrente e sua associação a contaminação anal por esses fungos. Por isso, é 
necessário que haja a conscientização das mulheres sobre os modos corretos de 
como fazer uma higienização íntima adequada. Para assim, evitar os casos de 
repetição da infecção, já que a o maior risco de contaminação acontece por meio de 
micro-organismos da própria microbiota do corpo humano.  
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