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1. Órgãos 
genitais 

externos e 
internos

Aparelho genital feminino no qual estão postos em evidência 
os órgãos genitais externos e uma secção frontal da cavidade 
vaginal.
1- útero
2- focinho-de-tenca
3- mucosa vaginal
4- clitóris
5- ovário
6- uretra
7- abertura vaginal externa
8- pequenos lábios
9- grandes lábios
10- trompa
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2. Vagina A vagina é um canal musculo-membranoso, cilíndrico, ímpar e 
mediano, que se dirige para baixo e para a frente e que se 
segue ao útero. Atravessa o pavimento pélvico e desemboca no 
exterior.

É o órgão das relações sexuais.  Através dele sai  também o 
sangue menstrual e exteriorizam-se tumores útero-vaginais.

É elástica, extensível e achatada no sentido ântero-posterior. 
Está situada atrás da bexiga e da uretra, que a separam da 
sínfise  púbica,  e  adiante  do  recto,  que  a  separa  da  coluna 
vertebral.  Encontra-se  em  parte  na  cavidade  pélvica  e  em 
parte no períneo.

Em condições fisiológicas a cavidade vaginal é uma cavidade 
virtual, pelo que a parede anterior e posterior se encontram 
encostadas. 

A parede anterior está em relação com a bexiga, sobretudo 
com a  região do trígono,  da  qual  está  separada pelo  septo 
vesico-vaginal;  a  parede  posterior  está  em  relação  com  o 
recto, do qual está separada pelo septo recto-vaginal.

A superfície interna é irregular devido à presença de saliências 
e rugas, que formam dois relevos chamados colunas vaginais, 
uma anterior e uma posterior. 

A extremidade superior da vagina é constituída por um fundo-
de-saco arredondado situado obliquamente de cima para baixo, 
de trás para a frente, que se insere à volta do colo do útero, na 
união do seu terço inferior com o terço superior. Ao dobrar-se 
sobre  o  colo,  a  mucosa  forma  um  sulco  circular,  chamado 
fundo do saco vaginal, ou sulco pericervical.

Este sulco, apesar de contínuo, divide-se em quatro partes, ou 
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fundo-de-sacos: um anterior, e menos profundo, dois laterais, 
um pouco mais profundos, e um posterior, o mais profundo.

A  extremidade  inferior  da  vagina  é  ocupada  pelo  orifício 
através  do  qual  se  abre  na  vulva,  orifício  vulvo-vaginal, 
obliterado parcialmente pelo hímen na mulher virgem.

Estruturalmente,  a  parede  da  vagina  tem  3  a  4  mm  de 
espessura e é composta por três túnicas: mucosa, muscular e 
fibrosa. 

A mucosa vaginal, de cor cinzento-rosada, está, em cima, em 
continuidade com a mucosa do colo uterino, e em baixo com a 
epiderme da vulva. É revestida por um epitélio pavimentoso 
estratificado, em parte cornificado e rico de glicogénio.

As paredes vaginais são lubrificadas por um líquido depositado 
no canal vaginal e que se forma por transudação dos vasos ou 
por secreção das glândulas uterinas.

O pH vaginal é ácido porque o bacilo de Doderlein, hóspede 
habitual da vagina, faz a degradação do glicogénio produzindo 
ácido  láctico,  que  protege  a  mucosa  da  penetração  das 
bactérias.

A  seguir  encontramos  a  túnica  muscular,  pouco  robusta, 
formada  por  feixes  de  fibrocélulas  musculares  e  por  fibras 
elásticas, entrançadas entre si e imersas em abundante tecido 
conjuntivo.

No  exterior,  a  vagina  apresenta  uma túnica  fibrosa,  de  cor 
esbranquiçada,  formada  por  tecido  conjuntivo,  que  contém 
elementos elásticos e plexos venosos, que se tornam túrgidos 
em determinados momentos da vida sexual feminina.
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O gráfico mostra o útero visto pela sua face anterior externa 
(A) e em secção frontal (B):

1- fundo do útero
2- corpo do útero
3- trompa
4- cavidade uterina
5- canal cervical
6- colo do útero
7- orifício uterino exterior
8- canal vaginal
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3. Vulva
O  conjunto  de  órgãos  genitais  externos  da  mulher  que  se 
encontram entre a região púbica e o ânus é denominado de 
vulva.

O  monte-do-púbis,  ou  monte-de-vénus,  é  uma  saliência 
arredondada adiante da sínfise púbica, delimitada à direita e à 
esquerda pela prega inguinal.

Estruturalmente,  é  formada  por  pele  que  reveste  uma 
volumosa  massa  de  tecido  conjuntivo  rico  de  gordura  e  de 
lamelas elásticas. Atrás, e sob o monte-do-púbis, encontram-
se os grandes lábios, duas grandes pregas cutâneas de 7 a 8 
cm de comprimento, 2 a 3 cm de largura e 15 a 20 mm de 
espessura.

Nas extremidades unem-se, formando uma comissura anterior 
que continua com a pele da região púbica e uma comissura 
posterior,  ou fúrcula,  que se  estende até  25 mm do orifício 
vulvar.

O  vestíbulo  da  vagina  é  o  espaço  compreendido  entre  os 
pequenos  lábios.  Por  baixo,  encontra-se  encontra-se  uma 
saliência arredondada, o tubérculo vaginal. Mais atrás, o tecto 
é ocupado pelo orifício da vagina com o hímen.

Entre os pequenos lábios e o tecto do vestíbulo encontra-se o 
sulco ninfimenial, em cujo fundo desembocam as glândulas de 
Bartolin.

O clitóris,  por  sua  vez,  é  um órgão  eréctil,  muito  sensível, 
ímpar e mediano, que se encontra na parte ântero-superior da 
vulva e é o equivalente morfológico do pénis do homem.

Como  este,  é  formado  pela  união  de  duas  estruturas 
simétricas, os corpos cavernosos do clitóris, cujas raízes, com 
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cerca  de  4  cm  de  comprimento,  estão  inseridas  nas  faces 
internas dos ramos ósseos isquiopúbicos.

As duas raízes unem-se à frente do bordo inferior da sínfise 
púbica, para formar o corpo do clitóris, com 2 a 2,5 cm, que 
tem a forma de um cilindro regular em cuja face inferior se 
encontra  um  sulco  mediano  que  é  o  equivalente  do  sulco 
uretral do pénis.

Termina  com  uma  extremidade  arredondada  e  ligeiramente 
saliente, a glande, formada por uma parte central de origem 
conjuntiva, revestida por mucosa e sem corpos cavernosos.

O clitóris está coberto pela comissura dos grandes lábios e pelo 
prepúcio e pode tornar-se erecto, uma vez que, também tal 
como o pénis, é constituído por tecido eréctil revestido por um 
invólucro fibroso, a albugínea.

Os  bulbos  do  vestíbulo  são  duas  formações  erécteis, 
esponjosas e ovóides que se encontram imediatamente abaixo 
da mucosa  das paredes laterais  do vestíbulo,  a  contornar  a 
porção terminal da uretra e do orifício vaginal.

Equivalem ao corpo cavernoso da uretra masculina,  com ao 
qual se assemelham também na estrutura, pois são compostos 
por  escassos  elementos  contrácteis  e  canais  venosos, 
revestidos por uma albugínea muito fina.

As grandes glândulas vestibulares, ou de Bartolin, encontram-
se,  por  sua  vez,  entre  a  saída  da  vagina  e  o  ísquio,  em 
correspondência  com  a  extremidade  posterior  do  bulbo  do 
vestíbulo.  Produzem um líquido viscoso, claro ou ligeiramente 
opalescente, emitido sobretudo durante a excitação sexual e, 
de maneira brusca, na altura do orgasmo.
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4. Hímen

O hímen é uma membrana mucosa que na mulher virgem oclui 
de maneira incompleta o orifício interior da vagina, separando-
a do vestíbulo.

De forma variável, semilunar ou falciforme, anular ou circular, 
bifurcado, labiado ou bilabiado, fimbriado ou crivoso, o hímen é 
constituído  por  uma  estrutura  fibroelástica  rica  de  vasos  e 
nervos  (com  numerosas  papilas  sobre  as  duas  superfícies, 
vaginal e vestibular), cujo desenvolvimento confere ao órgão 
maior ou menor resistência.

A membrana himenial rompe-se em regra no primeiro coito, 
com saída de pequena quantidade de sangue. Mais raramente, 
se for suficientemente elástica, permite o coito sem se romper 
(hímen complacente).

No entanto, é a passagem da cabeça do feto durante o parto 
que provoca as mais importantes alterações do hímen, ao ser 
atingido  o  seu  bordo  de  aderência  e  o  contorno  do  orifício 
vaginal.

Ficam  cicatrizes  irregulares,  salientes,  sésseis  ou 
pedunculadas,  chamadas  de  carúnculas  mirtiformes  ou 
himeniais.
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O  PORTAL  SAÚDE  é  um  portal  agregador  de  conteúdos 
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.

O  PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um 
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar 
aos  seus  utilizadores  um  fácil  e  rápido  acesso  a  contactos 
relevantes do sector.

O  PORTAL  SAÚDE propõe-se  a  ser  uma  indispensável 
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º

1250-051 Lisboa
Tel: 212476500

e-Mail: geral@oportalsaude.com
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