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Biópsia das Vilosidades CorióniCas

"

"

a colheita das vilosidades 
coriónicas permite a 

avaliação do seu bébé no 
1.º trimestre, tendo como 
vantagem a obtenção de 

um diagnóstico precoce de 
anomalias cromossómicas 
(ex.: síndrome de down).

O que são as Vilosidades Coriónicas?

a superfície da bolsa amniótica é reco-
berta por projecções chamadas vilosida-
des coriónicas, que penetram no útero. 
ao redor das lilosidades existem espaços 
onde circula o sangue materno, permi-
tindo as trocas com sangue do feto, que 
circula nas vilosidades.

n  dor abdominal forte;

n  Febre;

n  perda de líquido amniótico (transparente  
 e sem cheiro);

n  Hemorragia vaginal (no caso da técnica 
transcervical  é normal ter uma ligeira perda 
de sangue durante 3 a4 dias);

Deve recorrer ao Hospital em caso de:

Em caso de dúvidas contacte:

218 422 213

Esta técnica realiza-se entre as 11 e 14 
semana de gravidez

No dia do exame deve:

n  alimentar-se normalmente;

n  não colocar cremes no abdómen;

n  Trazer bexiga cheia;

n  Trazer acompanhante;

n  dirigir-se ao piso 1 – Gabinete de 
ecografia Ginecologia / obstetrícia.

Após o exame

n  após a colheita, irá tomar um medi-
camento para prevenir as contrac-
ções. Tomará um comprimido após a 
biópsia e outro após o jantar desse 
dia;

n  poderá sentir uma dor abdominal se-
melhante às dores menstruais e se 
necessário pode tomar paracetamol 
1gr. 

n  no caso da técnica transcervical é 
normal ter uma ligeira perda de san-
gue durante 3 a 4 dias.

n  repouso absoluto durante 48 horas 
(pode ir ao WC e sentar-se para as 
refeições);

n  aumentar ingestão de líquidos.

n  nas 72 horas seguintes pode regressar 
à vida quotidiana, mas sem grandes 
esforços;

"

"

Um resultado normal 
não exclui a possibilidade 
de se verificarem outras 

anomalias fetais não 
cromossómicas.

Procedimento

É colhida uma amostra de tecido das 
vilosidades coriónicas através do abdo-
men (com anestesia local) ou do colo 
do útero, dependendo da localização da 
placenta. Todo o procedimento é feito 
sob controlo ecográfico.

 após concluída a colheita é realizada 
nova ecografia para comprovar o bem 
estar fetal.

Possíveis complicações

apenas 0,5% das mulheres que rea-
lizam o teste sofrem complicações ou 
perdas na gravidez. as complicações 
são as seguintes:

n  dor ou/e perdas de sangue
n Hematoma
n  infecções
n aborto ou perda fetal

em menos de 1% dos casos, pode 
ser necessário repetir o acto invasivo, 
devido a um resultado inconclusivo.

Resultados

os resultados provisórios, nomea-
damente trissomia 21, são comuni-
cados telefonicamente pelo médico 
24/48 horas após a colheita.  o rela-
tório completo fica pronto em 3 se-
manas, sendo entregue no piso 1, na 
recepção do serviço de ecografia de 
Ginecologia e obstetrícia ou enviado 
por e-mail.


