
Consulta de Ginecologia
Exames de Ginecologia
Histeroscopia

O que é uma histeroscopia?

É um exame ginecológico que consiste na introdução  de 
um histeroscópio através da vagina e da instilação de 
soro fisiológico no interior do útero. Pode ser necessário a 
utilização de um espéculo vaginal.

Este exame permite visualizar a cavidade uterina para 
confirmação/deteção de patologia  (miomas, pólipos,etc.).

No decorrer do exame pode ser necessário extrair uma 
pequena amostra de tecido (biópsia).

A paciente poderá acompanhar todo o exame através de 
um monitor.

O exame é doloroso?
O exame causa um incómodo do tipo do desconforto 
menstrual, podendo em alguns momentos provocar uma 
dor, ligeira.

Antes da realização do exame:
Dirija-se ao balcão central da consulta externa e retire a 
senha A para confirmar a sua presença, ou efetive com o 
cartão de cidadão;

Aguarde a sua vez na sala de espera de ginecologia;

No gabinete de consulta, terá de despir toda a sua roupa da 
cintura para baixo;

Deve vestir uma bata e calçar um par de botas descartáveis que 
lhe irão ser fornecidas.

Para efetuar  este exame é necessário que:
Saiba a data do início da sua última menstruação, não esteja 
menstruada no dia do exame e não esteja grávida;

Nas 48h anteriores não deve ter relações sexuais, nem colocar 
pomadas ou óvulos vaginais;



Após a realização do exame:

Deve permanecer deitada durante algum tempo;

Deve levantar-se lentamente;

Poderá sentir um desconforto abdominal para o 
que poderá ser necessário tomar um analgésico.

Poderá ter uma ligeira perda de sangue por dois dias

Outras informações
Se lhe foi prescrito preparação para o exame, 
deverá toma-la de acordo com as indicações. 

1 misoprostol na véspera do exame à noite 

1 misoprostol no dia do exame ao pequeno 
almoço com 400mg Ibuprofeno;

Efeitos secundários: desconforto gastro-intestinal 
(cólicas, diarreia, náuseas), eventual perda de sangue.

Deverá trazer a última ecografia realizada;

Tome o pequeno almoço;

Venha acompanhada sempre que possível.

Se por algum motivo de força maior não 
puder comparecer no dia marcado ou se 
tiver alguma dúvida, solicitamos que nos 
contacte com antecedência.

Contactos
Geral: 214348200
Extensões 2535/2548
Email:pa2@hff.min-saude.pt

pa4@hff.min-saude.pt

Teleconsulta
Será realizada uma teleconsulta de enfermagem, 48h 
antes do procedimento, para confirmar todas as 
condições e informações necessárias à realização da 
histeroscopia
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