
revisão sistematizada

Resumo Prurido e dor são as principais manifestações clínicas das doenças vulvares. 

Estes sintomas podem estar associados a processos inflamatórios, imunológicos, distúrbios metabólicos e 

neoplasias. Na dúvida, é sempre recomendável o estudo histopatológico. Quando não há definição etiológica, 

várias opções terapêuticas estão disponíveis: cremes tópicos, fármacos sistêmicos, operações de dessensibilização 

nervosa da vulva. A conduta terapêutica deve ser individualizada quando não há etiologia definida. São escassos 

os trabalhos científicos, com metodologia adequada, que abordam o tema. Portanto, anamnese e exame físico 

cuidadosos irão definir a melhor abordagem terapêutica.

Abstract Pruritus and pain are common manifestations of vulvae diseases. The 

symptoms can be associated with inflammatory, immunologic, metabolic or neoplastic diseases. Undoubtedly, 

the histopathological exam is always recommended. When there is no etiologic definition, many therapeutic 

options are available: creams, systemic drugs, and surgical neural desensitization of the vulvae. When there is 

no precise etiology, therapeutical approach must be individualized. Scientific studies, with good methodology, 

are rare. Therefore, careful anamnesis and physical exam will point to the best therapeutical approach. 

Ricardo Oliveira e Silva1

Paula Dadalti-Granja2

Luiz Augusto Giordano3

Mário Vicente Giordano3

Palavras-chave
Prurido vulvar

Dor
Doenças da vulva

Key words
Pruritus vulvae 

Pain
Vulvar diseases

1 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil
2 Hospital Central Aristarcho Pessoa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (HCAP/CBMERJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil
3 Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil
 Endereço para correspondência: Ricardo Oliveira e Silva – Avenida Venezuela, 153 – CEP 20081-311 – Centro – Rio de Janeiro (RJ), Brasil – 

E-mail: mariovgiordano@gmail.com

Conduta na dor e prurido vulvar
Pain and pruritus vulvae management



Silva RO, Dadalti-Granja P, Giordano LA, Giordano MV

FEMINA | Janeiro 2010 | vol 38 | nº 154

Introdução

A vulva compreende grandes e pequenos lábios, glândulas 

sebáceas e sudoríparas, folículos pilosos, clitóris, Monte de 

Vênus e vestíbulo. É sede de várias doenças locais ou de mani-

festações de diversas patologias sistêmicas. Frequentemente há 

o sintoma prurido ou dor, que é uma manifestação clínica de 

inúmeras doenças vulvares ou sistêmicas de difícil diagnóstico. 

Em ambulatórios especializados em patologia vulvar, 50% das 

consultas ocorre por prurido e 16% por dor (vulvodínea).1

O clima tropical vivido pela população, associado às condi-

ções locais de umidade, falta de arejamento vulvar (vestimen-

tas), uso de material sintético em roupas justas e tratamentos 

empíricos inadequados fazem da vulva uma sede frequente de 

patologias de difícil diagnóstico. A anamnese associada a exame 

clínico minucioso nem sempre identifica o fator causal. Nestes 

casos, muito frequentes, a biópsia auxilia no esclarecimento 

diagnóstico.

O tratamento do prurido vulvar e da dor vulvar (vulvodínea) 

baseia-se em trabalhos de relatos de caso, estudos observacionais 

e raros trabalhos randomizados. Não há evidências de longo 

prazo comparando a terapia proposta com placebo. Há várias 

opções terapêuticas, com eficácia comprovada nos estudos de 

menor valor científico, levando-se em consideração a melhora 

subjetiva do sintoma: prurido ou dor. Poucos associam o placebo 

e raros são randomizados e duplo-cegos.

Vulvodínea é a afecção vulvar caracterizada pelo aumento 

da sensibilidade vestibular com prurido e queimação intensos. 

Habitualmente é patologia de difícil controle com repercus-

sões sexuais relevantes e até o momento não possui tratamento 

definido.

A abordagem do prurido vulvar objetiva a eliminação do 

agente causador caso seja identificado: líquen escleroatrófico, 

processos inflamatórios alérgicos (imunológicos), câncer, infec-

ções, entre outros (Quadro 1). Vale ressaltar que nem sempre 

a patologia vulvar identificada é responsável por sintomas de 

prurido ou dor e que em alguns casos, mesmo após estudo his-

topatológico, não será possível identificar fator etiológico. Esta 

revisão comentará acerca destes casos.

São condutas no prurido (ou dor) vulvar: orientação médica, 

avaliação do status emocional da mulher, higiene vulvar adequada, 

uso de medicamentos e intervenções cirúrgicas. 

Metodologia

Para preparação desta revisão, foram utilizadas as bases de 

dados da Biblioteca Cochrane, PubMed, Medline e Lilacs. Os 

termos selecionados para pesquisa foram: vulva, prurido vulvar e 

vulvodínea. A pesquisa foi limitada a pessoas do sexo feminino, 

sem restrição da época de publicação. Com relação ao tipo de 

trabalho, a busca foi restrito a estudos de revisão sistemática 

com metanálise e ensaios clínicos randomizados (A); ensaios 

clínicos não-randomizados ou estudos observacionais ou caso-

controle (B); relatos de casos (C), publicados na língua inglesa. 

Foram inseridas, também, diretrizes de sociedades médicas com 

reconhecimento internacional. Na Biblioteca Cochrane não foi 

encontrado estudo de revisão sistemática com metanálise para 

condutas no prurido vulvar (A). Nas outras bases de dados, 

poucos trabalhos referentes ao tema foram encontrados, nem 

sempre com evidência clínica satisfatória.

Condutas gerais no prurido/dor vulvar

A orientação médica é fator decisivo para se obter o sucesso 

terapêutico. Deve-se iniciar a terapia informando a paciente sobre 

as causas e a abordagem do prurido vulvar, inclusive dos pobres 

resultados com tratamento a curto prazo e a probabilidade de 

recrudescimento dos sintomas a longo prazo. A terapêutica é 

individualizada e, por vezes, são necessários longos períodos para 

percepção feminina de melhora clínica ou a resolução definitiva 

do quadro pode não ocorrer.

Distúrbios psicológicos podem afetar a sexualidade e culmi-

nar com sintomas vulvovaginais. Inicialmente recomendamos 

não realizar atividade sexual até melhora dos sintomas, pois há 

risco de desenvolver vaginismo, agravando a disfunção sexual. 

Após melhora clínica, associar lubrificantes.

Obviamente, quando há etiologia definida do prurido ou 

dor, estes devem ser eliminados. Dependendo da situação clínica 

individual, pode-se realizar tratamento supressivo da infecção 

fúngica recorrente (candidíase), tratamento do líquen escleroa-

trófico (corticoterapia), uso de preservativo masculino para evitar 

o contato com substâncias alergênicas do sêmen e eliminação 

de alérgenos (fibras sintéticas de roupas, uso de desodorantes 

íntimos, espermicidas, entre outros).2 

Adotar medidas educativas como: ensinar a técnica da higiene 

vulvar, evitar roupas íntimas sintéticas, jeans e outras vestimentas 

Quadro 1 - Possíveis causas de prurido/dor vulvar

•	 Líquen	escleroatrófico/líquen	simples

•	 Dermatite/eczema	vulvar	(dermatites	de	contato	[exógena]	e	atópica	[endógena])

•	 Infecções	vulvares	(candidíase,	herpes,	atrofia	senil,	vaginose)

•	 Verminoses	(oxiúros)

•	 Neoplasia	vulvar	intraepitelial

•	 Câncer	vulvar

•	 Fatores	psicogênicos/iatrogênicos/desconhecidos
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justas, uso de biquínis por longos períodos (umidade), qualquer 

atividade que gere atrito vulvar (andar de bicicleta, cavalgadas) 

e protetor íntimo diário e sugerir o uso de roupas íntimas de 

algodão, ou não usar roupa íntima quando for possível, uso de 

sabonete neutro e de roupas largas.

Alguns estudos sugerem a eliminação da dieta, de substâncias 

irritantes à mucosa vesical, corroborando com o sintoma de dor 

vesical e vulvar. Substâncias estas que podem acidificar a urina. 

Portanto, evitar tomate, álcool, alimentos com ácido ascórbico, 

chocolate, cafeína, adoçantes e temperos artificiais3(D).

Condutas farmacológicas no prurido/dor vulvar

Após afastar patologias vulvares como líquen escleroatrófi-

co, líquen plano, infecções vulvovaginais, câncer e orientar as 

pacientes acerca do distúrbio, iniciar terapia medicamentosa. 

Obviamente, quando um sintoma sem processo etiopatogênico 

conhecido é tratado, avolumam-se na literatura várias opções 

farmacológicas como antidepressivos, terapia hormonal, anes-

tésicos tópicos, anti-histamínicos e outros.

Preferencialmente, deve-se iniciar o tratamento com mono-

terapia. Qualquer que seja a opção, aguardar pelo menos três 

semanas para avaliar a resposta terapêutica. Podem ser associadas 

terapias para aumentar a eficácia, mas deve-se atentar para o 

risco dos efeitos adversos destes medicamentos.

Anestésicos tópicos podem ser usados até seis vezes ao dia, 

minimizando o sintoma de dor ou prurido. Preferir cremes com-

postos de bases naturais e neutras, pois cremes e géis comerciais 

podem irritar o epitélio vulvar, piorando o sintoma. Anestésicos 

tópicos com lidocaína/prilocaína podem ser aplicados na vulva 

antes das relações sexuais, caso haja essa queixa. Danielsson et al., 

em estudo randomizado, mostram que o uso de cremes à base de 

lidocaína a 5%, por longos períodos (16 semanas), diminuem a 

sensação de dor ou prurido vulvar de forma significativa, assim 

como a disfunção sexual melhora a vida social da mulher4(A).

Antidepressivos tricíclicos podem ser usados isolados ou 

associados a outros tratamentos, preferencialmente os tópicos. 

A nortriptilina possui menos efeitos anticolinérgicos (constipa-

ção, palpitações, sudorese) e, por este motivo, deve ser a droga 

de escolha. É necessário iniciar com 10 mg à noite e avaliar a 

aceitabilidade do medicamento. Aumentar a dose progressiva-

mente até 100 a 150 mg ao dia. Vale lembrar que para avaliar 

a eficácia medicamentosa é necessário aguardar três meses. Se 

neste período não houver melhora clínica, optar por outro tra-

tamento. Falhas terapêuticas ocorrem pelo uso inadequado do 

medicamento seja na dose (ideal de 100 a 150 mg/dia), ou no 

tempo de tratamento (mínimo de três meses). Mulheres com 

mais de 50 anos devem realizar eletrocardiograma antes de 

iniciar o tratamento com nortriptilina. Se ele resultar alterado, 

indica consulta prévia com cardiologista, antes da prescrição de 

antidepressivos tricíclicos. 

Há trabalhos mostrando a eficácia da gabapentina no controle 

dos sintomas vulvares. Gabapentina é o fármaco que pode ser usado 

como anticonvulsivante ou na dor crônica, no controle da dor no 

pós-operatório e na neuropatia herpética. As doses são variadas. 

Na dor ou prurido vulvar recomenda-se iniciar com 100 mg à 

noite e aumentar a dose progressivamente até total de 3.600 mg/

dia dividido em três tomadas (1.200 mg oito em oito horas), 

dependendo da tolerância individual. Um estudo retrospectivo 

avaliou 152 mulheres com vulvodínea, tratadas exclusivamente 

com gabapentina e acompanhadas por 30 meses. Em 98 (64%) 

mulheres houve redução de pelo menos 80% dos sintomas 

vulvares5(C). A gabapentina tem poucos efeitos adversos e não 

apresenta os efeitos anticolinérgicos dos antidepressivos tricíclicos. 

Ela pode provocar sonolência e ataxia, o que pode ser minimizado 

iniciando com doses pequenas e evoluindo gradativamente.

A queixa de prurido de média intensidade pode ser bem 

controlada com corticoterapia tópica de baixa ou média potên-

cia. É preferível hidrocortisona (1 ou 2,5%) ou triancinolona 

(0,1%) diariamente, por 30 dias, e depois duas vezes por semana. 

Foi utilizada uma aplicação ao dia, pois não há benefícios com 

duas ou três aplicações diárias6(A). A terapia pode ser mantida 

por longos períodos, sempre com a menor dose necessária para 

controlar o prurido. Sintomas severos devem ser tratados com 

corticosteroides tópicos de média/alta potência, como o dipro-

pionato de betametasona ou o propionato de clobetasol, e podem 

ser utilizados por 12 semanas sem efeitos adversos 7(C). A terapia 

tópica com corticosteroides tem resultados satisfatórios quando 

há o diagnóstico de líquen escleroso. Os resultados no prurido 

de etiologia indefinida são controversos.

A estrogenioterapia pode ser usada quando há atrofia vestibular 

com consequente prurido, dispareunia, ressecamento vaginal e, 

eventualmente, sinusorragia. Simon et al. realizaram trabalho 

randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, em 310 mulheres 

na pós-menopausa com os sintomas vulvares já descritos. Foram 

prescritos estrogênios conjugados 0,3 mg ao dia, por 12 semanas 

e placebo, e analisaram o índice de maturação celular vaginal, pH 

vaginal, melhora clínica dos sintomas vulvovaginais (prurido, 

dispareunia e ressecamento). Houve melhora do índice de ma-

turação celular, diminuição do pH vaginal e redução do prurido 

e dispareunia nas usuárias de hormônio quando confrontadas 

com Grupo Placebo8(A).

A capsaicina (8-metil-N-vanilil 1-6-nonamida) é o compo-(8-metil-N-vanilil 1-6-nonamida) é o compo- é o compo-

nente ativo das pimentas, conhecidas internacionalmente como 
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Quadro 2 - Opções terapêuticas na dor/prurido vulvar

•	 Orientação	médica	(vestuário	e	higiene)

•	 Anestésicos	tópicos

•	 Antidepressivos	tricíclicos	(nortriptilina)

•	 Gabapentina

•	 Corticoterapia	média	e	alta	potência

•	 Estrogenioterapia	tópica	ou	oral

•	 Capsaicina

•	 Drogas	anti-histamínicas

•	 Toxina	botulínica

•	 Injeções	subdérmicas	de	álcool

•	 Bloqueio	anestésico

•	 Descompressão	do	nervo	pudendo

chili, que pertencem ao gênero Capsicum. Esta substância está 

sendo testada em alguns estudos com resultados conflitantes. 

Foi aplicado localmente capsaicina a 0,025% em mulheres com 

vulvodínea, durante 20 minutos ao dia, por três meses, e houve 

diminuição dos sintomas vulvares e incremento da atividade 

sexual neste período9(C). Outros autores encontraram resposta 

mais modesta com uso da capsaicina local, creme a 0,05%, 

duas vezes ao dia, por 30 dias, e depois uma vez ao dia por 

mais 30 dias10(C).

Origoni et al., em 1990, realizaram estudo randomizado, 

duplo-cego, placebo-controlado, com uso de droga anti-histamínica 

(oxatomida a 5%) tópica no controle do prurido vulvar sem 

diagnóstico etiológico determinado. A droga foi bem tolerada 

pelas 30 mulheres participantes do trabalho, sem efeitos adversos 

relevantes e com melhora clínica estatisticamente significativa 

quando comparada ao placebo11(A).

Estudos recentes tentam demonstrar a eficácia da toxina 

botulínica, tipo A, no controle da dor e prurido vulvar. Um 

trabalho duplo-cego, randomizado estudou a eficácia da toxina 

botulínica tipo A, confrontada com placebo no controle da dor 

pélvica. Trinta mulheres receberam injeção de 80 unidades de 

toxina nos músculos pélvicos e outras 30 receberam injeção 

de solução salina. A escala visual analógica da dor foi usada 

antes da aplicação, e mensalmente nos seis meses seguintes 

para os sintomas: dismenorreia, dor pélvica e disquezia. Houve 

melhora significativa da dismenorreia e da dor pélvica12(A). 

Outro estudo (estudo-piloto) com duas pacientes utilizou 20 

e 40 unidades da toxina nos músculos pélvicos para controle 

da vulvodínea, aparentemente houve melhora da função sexual 

nestas mulheres.13

O prurido vulvar também pode ser controlado com injeções 

subdérmicas de álcool. Em estudo duplo-cego, randomizado, Sutherst 

injetou álcool em uma metade da vulva e água na outra. Foram sele-

cionadas 17 mulheres com prurido vulvar refratário aos tratamentos 

clínicos propostos. Houve significativa melhora clínica no lado tratado 

com álcool quando comparado ao placebo (água) 14(A).

Condutas cirúrgicas no prurido/dor vulvar

Bloqueio anestésico nervoso pode ser utilizado em casos sele-

cionados que não respondem a nenhuma das terapias mostradas. 

Este deve ser realizado por anestesistas e especialistas em dor. 

Estudo observacional demonstrou que a injeção de metilpredni-

solona e lidocaína no vestíbulo vulvar de mulheres com prurido 

ou dor vulvar pode ser eficaz. Houve melhora clínica em 68% 

das pacientes. Outras 32% não responderam ao tratamento, 

concluindo os autores que a vulvodínea, em alguns casos, pode 

não ter resposta inflamatória na origem da dor15(B).

Estudo observacional prospectivo analisou a eficácia do blo-

queio do nervo pudendo associado à anestesia epidural caudal e 

injeções vestibulares no controle da dor vulvar. Houve melhora 

significativa da vulvodínea e dispareunia16(B).

Mulheres com prurido e/ou dor vulvar refratárias podem 

beneficiar-se com descompressão e transposição do nervo pu-

dendo. Haveria neuralgia por compressão do nervo pudendo. 

O diagnóstico é essencialmente clínico baseado nos critérios de 

Nantes.17 O tratamento cirúrgico é baseado na descompressão 

do nervo para melhora da dor perineal (Quadro 2) 18(A). 

Conclusões

A conduta frente ao quadro de prurido ou dor vulvar sem 

agente etiológico definido deve ser individualizada. O tratamento 

é empírico e baseado em orientações médicas, avaliação do ves-

tuário e hábitos de vida, uso de medicações e, excepcionalmente, 

procedimentos invasivos.

Mulheres com prurido vulvar localizado podem beneficiar-se 

de lidocaína manipulada em gel como terapia inicial.

Antidepressivos tricíclicos devem ser empregados quando 

há prurido difuso sem etiologia aparente. A nortriptilina deve 

ser a primeira opção, seguida de gabapentina. Recomenda-se a 

biópsia vulvar em casos de prurido crônico.
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