
Consulta de Ginecologia
Exames de Ginecologia
Tratamento por laser C02

O que é um tratamento por laser CO2?

É um tratamento que consiste na destruição de tecido 
por calor produzido pelo acção do laser CO2

Este exame não é doloroso, devendo ser realizado após 
a menstruação.

Pode sentir uma moínha semelhante aquela que é sentida 
durante o período menstrual. 

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 de início da sua última menstruação, e não esteja 
grávida;

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

Tome o pequeno almoço.



Pode notar uma sensação de mau-estar, e nesse caso pode 
tomar um analgésico.
No caso de hemorragia intensa, não hesite, contacte esta 
unidade (ou recorra ao serviço de urgência da maternidade 
fora das horas de funcionamento da unidade).
Não se esqueça deve comparecer aos controles após 
tratamento que serão normalmente marcados 6 a 9 meses 
após o mesmo.
O tratamento com laser ao nível da vagina ou colo, pode 
causar uma ligeira perda de sangue, menor que na menstruação, 
e que pode prolongar-se por 3 semanas.

Se foi feito laser da vulva ou períneo, recomenda-se:
Secar com secador de cabelo e não usar toalha
Colocar os cremes ou pomadas receitadas pelo médico;
Não usar roupa interior justa, calças e evitar o nylon.

Após o laser, serão realizadas duas teleconsultas de 
acompanhemento e revisões presenciais ao tratamento, 
segundo critério clínico.

Se por algum motivo de força maior não puder 
comparecer no dia marcado ou se tiver algu-
ma dúvida, solicitamos que nos contacte com ante-
cedência.

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

pa4@hff.min-saude.pt

Após o procedimento siga as seguintes indicações:
Durante 3 semanas, após o tratamento não deverá:

Fazer irrigações vaginais;
Ter relações sexuais;
Colocar tampões vaginais;
Tomar banho de imersão, só duche.
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