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ESPÉCIMEN DE ESFREGAÇO VAGINAL DE AUTOCOLHEITA 
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PACIENTE

• Um esfregaço vaginal de autocolheita é uma forma de testar a existência de infecção por Chlamydia trachomatis 
e Neisseria gonorrhoeae. Existem outras opções disponíveis. Se tem dúvidas sobre o esfregaço vaginal de 
autocolheita, sobre outras opções de colheita de amostras, ou sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
consulte o seu médico, profissional de enfermagem ou de saúde.

• A autocolheita de esfregaço vaginal é uma opção nas unidades de saúde se concordar em executar o procedimento.  
O seu médico, profissional de enfermagem ou de saúde está à sua disposição para o aconselhar sobre o 
procedimento de autocolheita.

• Leia com atenção as instruções de autocolheita de esfregaço vaginal no verso.  Se achar que consegue executar 
este procedimento de autocolheita e desejar utilizar este método para testar a existência de DST, informe o seu 
médico, profissional de enfermagem ou de saúde.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE A TER EM CONTA

• SE ESTIVER GRÁVIDA, INFORME O SEU MÉDICO, PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM OU DE SAÚDE.

• Antes de colher um espécimen de esfregaço vaginal, informe o seu médico, profissional de enfermagem ou de saúde 
caso tenha tido:

 dor pélvica recente

 dor durante o coito

 corrimento vaginal invulgar ou com mau cheiro

Estes sintomas podem ser causados por doença inflamatória pélvica (DIP).  Um diagnóstico e tratamento rápidos 
da DIP podem ajudar a prevenir a infertilidade e a gravidez ectópica associadas à DIP.

• Não leve este kit de colheita ou o espécimen vaginal de autocolheita para casa ou para fora da unidade de saúde.
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