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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ



O cancro do colo do útero é uma realidade.

Todos os anos surgem novos casos.

Faça vigilância regular de saúde.

1

Se tiver alguma dúvida, não hesite em 
contactar um profissional de saúde.



O que é a colpocitologia

Objetivo

Periodicidade

É um exame simples, indolor, que se realiza aquando 
da observação ginecológica e permite observar, 
recolher e analisar, as células do cólo do útero 
colhidas com a passagem de um escovilhão próprio.

Despistar alterações 
celulares que possam ser, 
ou vir a ser, potencial-
mente cancerígenas.

A primeira colpocitologia deve ser realizada entre 6 
meses e um ano após as primeiras relações sexuais, 
nas utentes com útero.

Trata-se de um teste seguro e eficaz desde que 
realizado com regularidade.
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Cuidados a ter antes da colpocitologia

Nos dois primeiros anos de vigilância, a colpocitologia 
é realizada anualmente e, se ambas negativas, serão 
efetuadas posteriormente de três em três anos.

Não estar ou ter estado menstruada recentemente 
(menos de 3 dias sem fluxo).

• Nas 24 horas antes:

• não ter relações sexuais;
• não utilizar cremes, lubrificantes ou desodori-

zantes intimos;
• não tomar banho de imersão;
• não fazer irrigações vaginais.

Se a observação direta ou se o resultado da 
colpocitologia estiver alterado, será proposta a 
realização de uma colposcopia.

• No dia do exame, proceda somente à higiene 
corporal externa.

Estes cuidados diminuem a necessidade de repetição 
do exame.
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O que é a colposcopia

Objetivo

Periodicidade

É um exame que permite visualizar em pormenor a 
vulva, a vagina e o cólo do útero, com um aparelho 
externo chamado colposcópio (que funciona como 
um microscópio) dado a ajuda das suas diferentes 
lentes e filtros.

Despistar alterações celulares e colher fragmentos de 
tecido (biópsias) para, se necessário, se proceder ao 
tratamento de eventuais lesões suspeitas.

Tal como a colpocitologia, é feita nos dois primeiros 
anos de vigilância e se ambas negativas, passará a ser 
efetuada de 3 em 3 anos até aos 45 anos de idade ou 
sempre que se justifique.

Durante a colposcopia, são usados produtos químicos 
e corantes para realçar as áreas a serem examinadas e 
que ocasionalmente poderão causar um ligeiro ardor.

É um exame cuja realização requer em média cerca de 
15 minutos, não é doloroso e não necessita de jejum.
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Cuidados a ter antes da colposcopia

Cuidados a ter após o exame

Para que a colposcopia seja feita com as condições 
ideais, é necessário reduzir ao máximo os fatores que 
podem influenciar negativamente a sua realização.

Se a colposcopia for acompanhada de biópsia ou 
tratamento, pode ocorrer uma ligeira hemorragia 
vaginal durante três a cinco dias.

• Não estar ou ter estado menstruada recentemente.

• ter relações sexuais;
• usar tampões, cremes, lubrificantes e desodorizan-

tes íntimos;
• fazer irrigações vaginais.

• não ter relações sexuais;
• não utilizar cremes, lubrificantes ou desodorizantes 

íntimos;
• não tomar banho de imersão;
•não fazer irrigações vaginais.

Para que haja uma boa cicatrização dos tecidos, não 
deve:

E nas 24h antes:
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU
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