
Consulta de Ginecologia
Exames de Ginecologia
Colposcopia

O que é uma colposcopia?

É uma observação do colo do útero, vagina e vulva com o colposcópio, um aparelho 
que aumenta as imagens e permite fazer diagnósticos mais precisos.

Este exame é geralmente recomendado para mulheres que têm um resultado 
alterado no exame de citologia Papanicolau, uma suspeita de HPV (Papiloma Vírus 
Humano) positivo ou nos casos em que durante o exame ginecológico seja 
observada alguma alteração.

A utente pode acompanhar todo o exame através de um monitor.

Como se faz?
Realiza-se numa marquesa em posição ginecológica. Consiste na introdução de 
um espéculo por via vaginal com o objetivo de observar o colo do útero, vagina e 
vulva através do colposcópio.

O colposcópio ficará colocado a uma pequena distância, mas não entrará em 
contacto consigo.

Durante a colposcopia o médico aplicará soluções corantes sobre o colo e a vagina, 
para identificar uma área anómala.

Pode ser necessário realizar colheitas como: citologia, colheita de HPV ou biópsias 
(pequena amostra de tecidos).

A colheita destas amostras pode causar cólicas.

Se tiver sido feita uma biopsia, deverá evitar 
certas actividades, até que a hemorragia 
tenha parado (3 a 5 dias) tais como:

Ter relações sexuais;

Colocar tampões vaginais;

Fazer irrigações vaginais; 

Tomar banho de imersão, só duche.

Este procedimento não é doloroso.



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

pa4@hff.min-saude.pt

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

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.

Após realização do exame:

Deve levantar-se lentamente;

Durante dois ou três dias pode ter uma pequena perda de sangue ou 
corrimento escuro; 

Receberá marcação posteriormente , consoante critério clínico. 

Outras informações:

Para efectuar este exame é necessário que:

Saiba a data de início da sua última menstruação 
e não esteja menstruada no dia do exame;

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

Tome o pequeno almoço.
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