
 

 

 

                           

Consulta de Ginecologia e Obstetrícia
Avenida da Noruega, 5000 - 508 Vila Real

Telf: 259 300 500
Extensão: 4388

É um exame do colo do útero, através do Colposcópio 
(microscópio).

Serve para observação do colo do útero e se necessário
fazer biopsia.

Realiza-se quando o Papanicolaou apresenta alterações
das células ou quando o Ginecologista, na observação
detecta qualquer anomalia.

Geralmente não é doloroso, mas quando se faz biópsia
é um pouco desconfortável.
Se relaxar os músculos e respirar fundo e calmamente, 
alivia o desconforto do exame.

Tem a duração de 15 a 20 minutos.

o que é?

colposcopia

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
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NO DIA DO EXAME

* Tome o pequeno almoço;

* Se estiver com o período menstrual, 
entre em contacto com o serviço, 
para que lhe seja marcado novo exame;

* Esvazie a bexiga;

* Não faça lavagens vaginais ou tenha relações 
sexuais nas 24 horas antes da realização do exame.

APÓS O EXAME

Se fez biópsia:
    Durante 2-3 dias pode ocorrer um corrimento 
vaginal escuro ou hemorragia, deve evitar 
relações sexuais e o uso de tampões durante 
uma semana.

* Se tiver uma hemorragia abundante 
(mais que 1 penso/hora), dor no fundo da barriga,
febre, calafrios ou corrimento com cheiro fétido, 
deve contactar o Serviço de Urgência de 
Ginecologia e/ou o seu médico assistente. 

* Ser-lhe-á marcada nova consulta para saber 
o resultado ou programar outros tratamentos, 
se necessário.
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