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Protocol Clinic a locului de lucru pentru medici ginecologi  

Centrul Perinatal nivelul III IMSP IMşiC 

VULVOVAGINITA LA FETIŢE 

A. Partea introductivă 

A. 1  Diagnosticul Vulvovaginita la fetiţe 

A. 2 Codul bolii (CIM 10)  Vulvovaginita la fetiţe 

A. 3 Utilizatorii Secţiile de ginecologie infantilă 

A. 4 Scopul  protocolului Sporirea calităţii managementului pacientelor cu vulvovaginită la fetiţe 

A. 5 Data  elaborării  

A. 6 Data  revizuirii    

A. 7 Definiţia     

B. Partea generală 

Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 

Diagnosticul 
Vulvovaginită 

Nespecifică 

Specifică 

Chimică 

Alergică  

 

Aprecierea diagnosticului 

de vulvovaginită şi 

aprecierii unui 

management terapeutic 

adecvat. 
 

Evaluarea pacientei  

Stabilirea factorului 

etiopatogenetic  

Stabilirea diagnosticului   

Management clinico-

paraclinic 

Tratament etiopatogenic 

Susceptibilitate la 

infecţii  

Hipoestrogenie 

pH =7,0 

Igienă perineală 

neadecvată, 

contaminare fecală, 

helmintiază 

Igienă personală 

neadecvată 

(spălarea mâinilor, 

joacă în locuri cu 

nisip şi puţin 

curate) 

Acţiunea iritanţilor 

(săpun, substanţe 

odorizante, produse 

antiperspirante sau 

cosmetice) 

Prezenţa de corp 

străin în vagin. 

 

 

 

 

 

 

Acuze  

Eliminări vaginale  

albicoase cu miros 

neplăcut, (nespecifică, 

corp străin) recurente 

/continue  

fine, albe, brânzoase 

(candidoză) 

purulente (chlamidioză, 

gonoree) 

sangvino-purulente 

verzui, spumante 

(trichomoniază) 

albicioase, îngroşate şi 

/purulente (ureter ectopic) 

Iritaţia vulvei 

(nespecifică specifică), 

poate fi cronică (lichen 

simplex chronicus) 

Prurit al  

vulvei (nespecifică, 

lichen planus) 

labiei pudende (lichen 

simplex chronicus) 

Eritem, durere în 

regiunea vulvei 

Dizurie 

Diagnostic 

Antecedente somatice 

Invazie cu helminţi 

Patologie gastrointestinală, disbacterioză intestinală 

Constipaţie /diaree (e. coli, shigella, lichen sclerosus) 

Infecţii respiratorii recente ale tractului superior, faringiene, bronşită 

(haemophilus influenzae, chlamidioză) 

Patologii infecţioase (rubeolă, rujeolă, varicelă) 

Adenită 

Otită (haemophilus influenzae, chlamidioză) 

Patologie sistemică (diabet zaharat, hepatocolecistită, leucemie, 

hipercorticism) 

Alergie la iritanţi (săpun, substanţe odorizante, produse 

antiperspirante /cosmetice) 

Patologie cutanată (lichen)  

Eczemă, dermatită de contact 

Papule erozive în cavitatea bucală, genunchi, partea dorsală a mâinii, 

suprafaţa flexorilor, regiunea axilară asimptomatice (lichen planus) 

Alopeţie (lichen planus) 

Corp străin în vagin 

Traumatism mecanic, chimic şi termic a vulvei şi vaginului. 

Abuz sexual (MST). 

 

Examinarea vulvei 

Hiperemie, edem  

Leziuni erozive (recurenţe frecvente, MST), culoare albă (lichen 

planus) 

 



 

 

 

 

 

Constipaţie 

Colică intestinală 

Sângerare vaginală de 

geneză necunoscută (corp 

str[in, lichen sclerosus, 

simplex chroniscus) 

Dismenoree. 

 

 

Papule mici, roze, confluente în placi, care pot deveni atrofice 

(lichen) 

Hemoragie subepitelială (de diferenţiat cu trauma şi /sau abuzul 

sexual) (lichen sclerosus) 

Excoreaţii şi semne de infecţie secundară (lichen sclerosus). 

 

Examinări clinico-paraclinice 

Frotiu vaginal – Norma – flora mixtă aeroba şi anaeroba, pH alcalin, 

microorganisme (staphylococcus epidermidis, diphteroids, 

lactobacilli, bacterii anaerobe ca bacteroides) 

Bacteriologia eliminărilor din vagin (dacă tratamentul indicat nu are 

efect timp de 48-72 h, MST) 

Germeni  frecvent apreciati: Streptococcus spp. + Staphylococcus 

spp. + E. Coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 

Proteus mirabilis, Neisseria meningitides, Streptococcus pneumonia, 

Enterococci, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Candida 

albicans, Shigella (rar), Haemophilus influenzae (rar), Neisseria 

gonorrhea (MST), Chlamydia trachomatis (MST), Trichomonas 

vaginalis (MST). 

AGS 

PCR 

Examenul la mase fecale (helminţi, enterobioză) pentru aprecierea 

gradului de contaminare 

AGU 

USG organelor genitale 

USG organelor interne 

Frotiu din nasofaringe 

Consultul specialiştilor: gastroenterolog, nefrolog, dermato-

venerolog (MST, semne tegumentare) 

Pielograma intravenoasă (ureter ectopic) 

RMN (ureter ectopic, malformaţii mulleriene) 

Insămânţare din papule (lichen sclerosus) 

Psiholog, psihiatru, medic-legist, jurist 

 

TRATAMENT 

Tualeta organelor genitale externe 

Instilarea vaginului cu sol antiseptice, sol NaCl 

Ung cu Zn dupa baie (prevenirea iritaţiei) 

Antiseptice  

Supp Clorhexidină 1  (0,016 g) de 1-2 ori /zi,  7-10 zile, p.v. sau 

Instilaţie cu Clorhexidină + Lidocaină 1 dată /zi, 5-7 zile, p.v. 

Antibacteriene 

Amoxacilină 20-40 mg /kg de 2 ori /zi, 5-7 zile sau 

Ampicilină 12,5-25 mg /kg de 4 ori /zi (<20 kg) sau 200 mg de 4 ori 

/zi (>20 kg), 5-7 zile, p.o. 

Doxaciclină 4 mg /kg 1 dată /zi în 1-a zi, ulterior 2 mg /kg 1 dată în 

zi, tim 5-7 zile, p.o. (>8 ani şi >50 kg) sau 

Lincomicină 30-60 mg /kg /zi de 2-3 ori (<14 ani) sau 0,5 g de 3 ori 

/zi (>14 ani), 5-7 zile, p.o. sau 

Oxacilină 12,5-25 mg /kg de 4 ori /zi (<6 ani) sau 0,25-0,5 g de 4 ori 

/zi (>6 ani), 5-7 zile, p.o. sau 

Cloramfenicol 60 mg /kg /zi de 3-4 ori (<8 ani) sau 200-300 mg de 3-

4 ori /zi (>8 ani), 5-7 zile, p.o. 

Eritromicina 50 mg /kg /zi de 4 ori, 14 zile (>8 ani) (chlamidioză) 

Azithromicina 1 g o doza p.o. (chlamidioză) (<8 ani) sau 

Doxaciclină 100 mg /zi de 2 ori, 7 zile p.o. (chlamidioză) (<8 ani) 

Cefriaxonă 125 mg i.m. (gonoree) (≥45 kg) + tratamentul 

chlamidiozei 



Metronidazol 15 mg /kg /zi de 3 ori, 7 zile (trichomoniază) 

Antifungice 

Natamicină 100 mg de 4 ori /zi, 5-7 zile, p.o. sau 

Nistatină 250000 U de 4 ori /zi, 5-7 zile, p.o. sau 

Fluconazol 3 mg /kg 1 dată /zi, 5-7 zile, p.o. 

Ung Miconazol, Clotrimazol, Terconazol 

Susp Fluconazol 4,5 mg /kg doză unică, p.o. (în imunosupresie) 

Antihistaminice (atenuarea simptomelor, prevenirea reacţiilor 

alergice, forma atopică) 

Clemastină 0,5 mg de 2 ori /zi, 8-10 zile (>6 ani), p.o. sau 

Loratadină 5 mg sau 5 ml sirop 1 dată /zi (2-12 ani), p.o. sau 10 mg 1 

dată /zi (>12 ani), 8-10 zile, p.o. 

Fexofenadină 30 mg de 2 ori /zi (6-11 ani), p.o. sau 120 mg 1 dată /zi 

(>12 ani), 8-10 zile, p.o. sau 

Cloropiramină 6,25 mg de 3 ori /zi (<12 luni) sau 8,33 mg de 3 ori /zi 

(1-6 ani) sau 12,5 mg de 3 ori/zi (7-14 ani), 6-10 zile, p.o. 

Imunomodulatoare (focare inflamatorii cronice multiple, recurenţe 

frecvente, evoluţie sublinică sau latentă, acutizări frecvente ale 

infecţiilor respiratorii virale acute – >3-4 ori /an, subfebrilitate, lipsa 

efectului clinic în urma administării tratamentului) 

Interferon alfa-2b 150000 U (1 supp) de 2 ori /zi, 5 zile, p.r., 2-3 cure 

cu interval de 5 zile 

Polivitamine 1 tab /caps 1 dată /zi, 30 zile, p.o. 

Bifidobacterii bifidum 10 doze /zi, 10-15 zile, p.o. (perioada 

prepubertară) 

Glucocorticoizi (creşterea efectului antialergic, acţiune 

antiinflamatorie) 

Ung Betametazonă 1 dată /zi, 5-7 zile sau 

Ung Hidrocortizon butirat 1 dată /zi, 5-7 zile (vaginită chimică, 

alergică, lichen sclerosus, simplex chronicus) 

Enzime (vaginita atopică) 

Pancreatină 1 tab de 3 ori /zi, 20-30 zile, p.o. 

Levamizol 2,5 mg /kg, 1 doză (2-10 ani) sau 100 mg 1 doză (6-12 

ani) sau 750 mg 1 doză (>12 ani) în invazie helmintică. 
Abrevieri 

AGS analiza generală de sânge PCR proteina C reactivă 

AGU analiza generală de urină USG  ultrasonografie 

MST maladie sexual transmisibilă   
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