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Núcleo da Ginecologia da infância
e da adolescência da SPG
(NGIASPG)
O NGIA no site na SPG
O Núcleo de Ginecologia da Infância e Adolescência
(NGIA) foi criado em Junho de 2014 por iniciativa da
Presidente, Dra. Fernanda Águas, e da Direção da

http://www.spginecologia.pt/
nucleos/ginecologia-dainfancia-e-daadolescencia.html

SPG.
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3

especialistas que se dedicam à área da ginecologia
na infância e adolescência – Helena Barros Leite,
Helena Solheiro e Neuza Mafalda Mendes.

Apresentação do blog “Tudo
o que precisas de saber
sobre
Saúde
Sexual
e
Reprodutiva”

Os elementos que integram o núcleo privilegiam a
abordagem

interdisciplinar,

comunicação

e

especialidades
adolescentes,

articulação
que

lidam

promotora

da
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com

com

crianças

designadamente

outras
e

Pediatria,

Pedopsiquiatria e Medicina Geral e Familiar, bem
como com a Psicologia e o Serviço social.
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Atividades desenvolvidas pelo NGIASPG desde a sua fundação:

1) Participação em Reuniões da SPG:
 180a Reunião da SPG, realizada a 13 e 14 de Junho de 2014:
● Organização da mesa redonda “Saúde Reprodutiva na Adolescência evidência e
estratégias” (moderadores: Professor Doutor Carlos Oliveira e Professora Doutora
Teresa Almeida Santos) com as seguintes comunicações:
- Preservação da fertilidade na jovem, Professora Doutora Catherine Poirot
- Amenorreia, Drª Helena Solheiro
- Cancro ginecológico na adolescência, Drª Joana Belo.
● Apresentação da Conferência “Comportamento sexual no mundo digital,
Professora Doutora Alexandra Carvalheira (moderadora: Drª Helena Barros Leite)

 185a Reunião da SPG, realizada a 3 e 4 de Junho de 2016:
● Organização da mesa redonda “ginecologia da infância e da adolescência”
(moderadoras: Drª Fernanda Geraldes e Drª Helena Solheiro) com as seguintes
comunicações:
- Hemorragias uterinas disfuncionais na adolescência, Drª Neuza Mendes
- Amenorreia primária e sua orientação, Drª Filomena Sousa
- Preservação da fertilidade em adolescentes em risco de insuficiência ovárica,
Professor Doutor Pedro Xavier
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2) Organização do workshop “Saúde reprodutiva das adolescentes”, realizado a 17
de Novembro de 2017, no qual destacamos as comunicações:
- Hemorragia uterina anómala – protocolos de atuação, Drª Ana Teresa Marujo, Dra
Neuza Mendes
- Amenorreias, Drª Helena Solheiro
- A nova vacina contra o HPV, Drª Vera Ramos
- Diversidade de Género, Sexual e Relacional, Drª Zélia Figueiredo

3) Desenvolvimento do blog “Tudo o que precisas de saber sobre Saúde Sexual e
Reprodutiva” construído pela interna da especialidade Drª Tânia Ascensão,
disponível online no link http://informa-teen.blogspot.com/
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