
Um médico de família especialista em ginecologia

um ginecologista na cidade ou no hospital

uma parteira

O “planning familial” mesmo se não estiver cadastrado 

AS SEGUINTES PARTES DO CORPO 
PRECISAM DE UMA ATENÇÃO 
REDOBRADA E REGULAR

COMO FUNCIONA UMA 
CONSULTA GINECOLÓGICA?
Um ginecologista pode realizar vários
tipos de exames.

O exame tem que ser 
feito numa posição 
deitada.  Embora esses 
exames possam te deixar 
desconfortável, é a única 
maneira de detectar 
determinadas anomalias.

Você pode dizer ao 
especialista se você sente 
dor ou desconforte. Você 
pode pedir para manter 
a sua camisa durante no 
começo do exame.

EXAME 
CERVICAL

TOQUE 
VAGINAL

PALPAÇÃO 
DAS MAMAS

NA PARTE EXTERIOR DO CORPO

NA PARTE INTERNA DO CORPO

clitóris

orifício urinário
orifio vaginal

ânus

pequenos lábios

grandes lábios

púbis

QUEM PODE FAZER SEU 
ACOMPANHAMENTO GINECOLÓGICO?

Tecido adiposo
Músculo peitoral 
maior

Lóbulos, glándulas, 
conductos lactìferos

Aréola

Mamilo

trompas
ovários

útero
intestinos

ânus
orifio vaginal
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CORTE DO SEIO

no sistema de saúde francês (“sécurité sociale”)

Por que é 
importante fazer um 

acompanhamento 
ginecológico ?

colo do útero



POR QUE CONSULTAR UM GINECOLOGISTA 
QUANDO NÃO ESTOU DOENTE?

O esfregaço: um 
exame simples
O ginecologista introduz 
um espéculo de plástico 
na vagina afim de afastar 
as paredes internas, e 
uma escova ou cotonete 
para coletar células do 
colo do útero no fundo 
da vagina. A amostra é 
enviada ao laboratório 
para ser analisada. Este 
exame pode ser um 
pouco desconfortável, 
mais ainda se você 

estiver nervosa, porém 
é a única maneira de 
detectar um risco de 
câncer. Se tiver câncer, 
pode ser rapidamente 
tratado ou controlado.Consultar regularmente, 

mesmo se você se sentir 
bem, é a única maneira 
de prevenir determinadas 
doenças (câncer de mama, 
câncer do colo do útero, 
…), isso em qualquer idade 
ou para qualquer tipo de 
práticas na sua vida sexual.

Câncer do colo do 
útero
Existe um grupo de vírus 
«papillomavirus humano» 
ou «HPV» responsável por 

lesões pré-cancerosas 
ou câncerosas do colo do 
útero. Pode ser detetado 
apenas por esfregaços 
genitais.
Na França, um esfregaço 
genital é recomendado 
a cada 3 anos, de 25 
a 65 anos. Existe uma 
vacina contra o HPV para 
as meninas a partir dos 11 
anos de idade

PODE 
PEDIR MAIS 
INFORMAÇÕES 
PARA O SEU 
MÉDICO.

Antes de uma consulta, você pode tomar um banho, porém não lave a 
parte interna da vagina.

O exame da mama 
É um exame simples e indolor 
realmente importante, jà 
que pode localizar bolas ou 
espessuras que exijam exames 
adicionais (ultra-sonografia e/
ou mamografia) para obter um 
diagnóstico mais afinado: cisto, 
fibroma, câncer …

Se o médico não fizer esse 
exame de maneira espontânea 
durante a consulta, você pode 
pedir para ele fazer. Se você 
tiver casos de câncer de mama 
em sua família,  é importante 
informá-lo.

Sob contracepção hormonal 
(pílula, implante, DIU 
progestacional ...), um controle 
anual das mamas é necessário.

Após 50 anos, é preciso 
fazer uma mamografia 
a cada dois anos, para 
detectar o câncer de mama. 

Rastreio de Infecções 
Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs)
Você pode ter umas DSTs e 
não ter sintomas. Portanto, é 
importante fazer exames de 
despistagem regularmente, 
afim de serem tratadas e 
evitar complicações sérias 
(infertilidade, etc.), mas também 
para evitar transmiti-las para 
outros parceiros sexuais. Cuida-
se usando o preservativo, pois é 
a única forma de proteção contra 
as DSTs.

ALÉM DO CONTROLE REGULAR, 
POSSO CONSULTAR APENAS 
TIVER UM PROBLEMA OU UMA 
PERGUNTA ESPECIFICA COMO:

SINTOMAS DE MAMA: Você sente uma 
espessura? uma dor?
SINTOMAS SEXUAIS? Tem fluxo abondante? 
Tem um mau cheiro? coça? doí?
MENSTRUAÇÃO? É Dolorosa? muito 
abundante? Irregular? Ausente?
PRECISA DE CONTRACEPÇÃO? Existem vários 
tipo de anticoncepcional. Pode escolher o 
método que mais lhe convier e mudar assim 
que quiser. O seu ginecologista pode te dar 
conselhos sobre o método que for mais 
conveniente para você.
DESEJA INTERROMPER A SUA GRAVIDEZ?
DESEJA SER GRAVIDA OU TEM PROBLEMA DE 
INFERTILIDADE DENTRO DO CASAL? Você pode 
vir com seu parceiro.
ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO
A MENOPAUSA, seu ginecologista pode te 
ajudar para melhorar o seu bem-estar e 
sua vida sexual: calor, cansaço, dor nas 
articulações, secura vaginal, perda de libido…

orifio vaginal

colo do útero


