Metodologias de ensino:

A metodologia do ensino é dinamizada através do
método pedagógico ativo, compreendendo exposições
teóricas, aplicação prática e treino em simuladores,
utilizando modelos sintéticos, apresentação e
discussão de casos clínicos.

Metodologias de avaliação de
aprendizagem:

Avaliação pré e pós-curso (por televoto) com o objetivo
de testar o grau de conhecimentos com o estudo
prévio e pós-curso para testar se os objetivos a que se
propuseram foram alcançados.
Por fim, a avaliação do curso será efetuada por um
teste escrito de 60 perguntas, sendo que para ter
aprovação neste teste é exigído um mínimo de 60% de
respostas certas.
Aos formandos que frequentem a totalidade das horas
de contacto do curso, mas que não façam a avaliação
(teste escrito) ou que não tenham aprovação nesse
teste (mínimo de 60% de respostas certas), poderá ser
emitido um certificado de presença (sem classificação
e sem ECTS).
Aos formandos que frequentem a totalidade das horas
de contacto do curso e que façam a avaliação (teste
escrito) com aprovação (mínimo de 60% de respostas
certas), poderá ser emitido um Diploma (sem ECTS).
A classificação final do diploma é expressa no intervalo
10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20.
O Diploma com ECTS será emitido apenas aos
formandos que cumulativamente: frequentem a
totalidade das horas de contacto do curso, façam a
avaliação (teste escrito) com aprovação (mínimo de
60% de respostas certas) e elaborem o protocolo de
projeto de investigação.
A classificação final do diploma é expressa no intervalo
10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20.
É necessária a aprovação neste Curso para a frequência
do Curso teórico-prático da SPG/SPCPTGI que se
realiza anualmente na Universidade da Beira Interior.

Critérios de seleção do curso:

A seleção será efetuada por análise curricular das
candidaturas, sendo que as vagas serão distribuídas
50% para internos (prioridade para internos de 5.º e 6.º
anos) e 50% para especialistas, ambos de Ginecologia
e Obstetrícia.
No caso de candidaturas com curricula semelhantes,
será considerada a data em que a candidatura foi
completada, dando prioridade às candidaturas
completas por ordem de chegada.

Regime de faltas do curso:

Obrigatoriedade de frequência dos dois dias de curso
(curso completo).

Língua de ensino:
Português e inglês.

Numerus clausus:

7ª EDIÇÃO
Workshop

Mínimo: 14
Máximo: 30

Datas de realização e horários:

Curso Básico
de Colposcopia

02 e 03 de novembro de 2018

(dia 02: 9h - 13h30 e 14h30 - 18h30;
dia 03: 9h - 13h e 14h - 19h30)

Local de realização:
NMS|FCM/UNL

Taxas:

Candidatura: 51€
Inscrição: 35€
Seguro Escolar: 14€
Frequência para Especialistas: 300,00€
Frequência para Internos da Especialidade: 200,00€
Frequência para atuais e ex-alunos graduados pela
NMS|FCM: beneficiam de 15% de desconto (vagas
limitadas).

DATAS: 2 e 3 NOV. 2018
DATA LIMITE CANDIDATURAS: 6 SET. 2018
NÚMERO HORAS: 16
ECTS: 1

Corpo Docente do curso:

Dra. Amélia Pedro
Dra. Amália Pacheco
Prof. Doutor José Alberto Moutinho
Dra. Virgínia Monteiro
Dra. Rita Sousa
Dra. Teresa Fraga
Dr. Jorge Borrego
Dr. José Luis Enriquez Morera

Certificação:

COORDENAÇÃO: Dra. Amélia Oliveira Pedro
Prof.ª Doutora Fátima Serrano
INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS
Divisão Académica - Secção de Pós-Graduação
Campo Mártires da Pátria, 130 - 1169-056 Lisboa
Tel.: +351 218 803 066 | Fax: +351 218 803 068
posgraduacao@nms.unl.pt | www.nms.unl.pt

Patrocinadores:
Organização:

Destinatários do curso:

Internos e Especialistas de Ginecologia e Obstetrícia.
SPCPTGI
Secção Portuguesa de Colposcopia
e Patologia do Trato Genital Inferior

Programa
SEXTA-FEIRA, 02 DE NOVEMBRO DE 2018 ||||||||||||||||
08:30 Abertura Secretariado
09:00 | 09:30 Abertura do Curso e Sessão Boas-		
		vindas		
		
Amélia Pedro; Fátima Serrano,
		Virginia Monteiro
09:30 – 10:00 Pré-Avaliação (por Televoto)
		Amélia Pedro

Apresentação do curso:

Os cursos básicos de Colposcopia são organizados
desde 2012, com o patrocínio científico da SPCPTGI
(Sociedade Portuguesa de Colposcopia e Patologia
do Tracto Genital Inferior), alternadamente pela Dra.
Amélia Pedro, responsável da Unidade de Colposcopia
e LASER do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, em
Lisboa, e pela Dra. Amália Pacheco, responsável pela
Unidade de Patologia do Colo do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve – Unidade de Faro.
Estes cursos têm vindo a ser aperfeiçoados e
atualmente estão estruturados de acordo com o
programa de formação da EFC (Federação Europeia
de Colposcopia), tendo em 2016 sido pela primeira vez
aprovados e certificados pela EFC.
Dado que a colposcopia é um exame indispensável
na prática da ginecologia moderna, deve haver uma
preocupação constante quer numa aprendizagem
consistente quer numa atualização periódica. O curso
proporciona as bases da introdução à colposcopia.
Na introdução inicial são dados os objetivos do curso
com sessões teóricas e interativas, para que o aluno
compreenda os princípios da colposcopia e saiba
reconhecer e identificar nas diferentes imagens
apresentadas as lesões, para orientar posteriormente
o respetivo tratamento e seguimento.

Objetivos gerais do curso e objetivos de
aprendizagem:
•
•
•
•
•

Compreender a anatomia e histologia do colo do útero
Aperfeiçoamento na técnica de Colposcopia
Aprender o conceito de Zona de Transformação
Aprender o conceito de doença pré-invasiva
Reconhecer o benefício do rastreio das lesões préinvasivas
• Conhecimento básico sobre a biologia e a
fisiopatologia do HPV
• Compreender os benefícios e as limitações da
imunização contra o HPV
• Compreender as técnicas de tratamento das lesões
pré-malignas do Tracto Genital Inferior

10:00 – 10:30 História da Colposcopia
		Amélia Pedro
FUNDAMENTOS CITO-HISTOLÓGICOS DA
COLPOSCOPIA
10:30 – 11:00 Citologia Cervical – Normal e Anómala
		
– Sistema Bethesda
		
José Luis Enriquez
11:00 – 11:30 Histopatologia das Lesões intraepiteliais
		
José Luis Enriquez
11:30 – 12.00 Coffee-break
12:00 – 12:30 Zona de Transformação
		– A Base da Colposcopia
		Teresa Fraga
INFECÇÃO GENITAL POR HPV
12:30 – 13:00 História Natural do HPV e Prevenção 		
		Primária
		Amélia Pedro
13:00 – 13:30 Prevenção secundária/ Rastreio
		
– Novas Perspectivas
		Rita Sousa
13:30 – 14:30 Pausa para Almoço
COLPOSCOPIA – MATERIAL E MÉTODOS
14:30 – 15:00 Colposcopia – Material e métodos
		
Nomenclatura Internacional da IFCPC		
		Amália Pacheco
15:00 – 15:30 Colposcopia no colo Normal
		
Zona de Transformação / JEC /
		Metaplasia
		Amália Pacheco
15:30 – 16:00 Colposcopia da Zona Transformação 		
		Anómala
		
(Achados colposcópicos grau 1 e grau 2)
		Amélia Pedro

16:00 – 16:30 Colposcopia na doença microinvasiva e 		
		invasiva
		
J. Alberto Moutinho
16:30 – 17:00 Coffee-break

12:10 – 12:30 LASER – Técnicas ablativas e excisionais
		
- Indicações, técnica, complicações e
		 follow up				
		Teresa Fraga
12:30 – 13:00 Pós-avaliação (por Televoto)
		Amélia Pedro

COLPOSCOPIAS DIFÍCEIS
17:00 – 17:30 Colposcopia nas lesões glandulares		 13:00 – 14:00 Pausa para Almoço
14:00 – 16:00 Workshop A - Discussão interactiva de
		Rita Sousa
		
Casos clínicos e imagens:
17:30 – 18:00 Colposcopia na Adolescência, 		
		
- Achados colposcópicos benignos
		
imunodeficiência e na Menopausa		 		- Colo Normal, Metaplasia Escamosa e ZT
		Teresa Fraga
		
- Condilomas, LSIL, HSIL e cancro
		
- ASC/LSIL/CIN1: Citologia, Colposcopia
18:00 – 18:30 Colposcopia na Grávida
		
e Histologia com casos clínicos e
		Jorge Borrego
		
Consenso SPCPCV da SPG
		
- HSIL/CIN2,3: Citologia, Colposcopia e
		
Histologia com casos clínicos e
		
Consenso SPCPCV da SPG
SÁBADO, 03 DE NOVEMBRO DE 2018 ||||||||||||||||||||||
		
- Lesões glandulares: Citologia,
COLPOSCOPIA DA VULVA E VAGINA
		
Colposcopia e Histologia com casos
09:00 – 9:30 Anatomia e Fisiologia da Vulva e vagina		
		
clínicos e Consenso SPCPCV da SPG
		Virgínia Monteiro
		
- Avaliação das lesões cervicais:
Determinar o local da biopsia
09:30 – 10:00 Vulvovaginoscopia – técnica, indicações 		
		
Amália Pacheco, Amélia Pedro,
		e Nomenclatura
		
Jorge Borrego, José Alberto Moutinho,
		Virgínia Monteiro
		
José Henriquez, Rita Sousa,
10:00 – 10:30 Colposcopia dos condilomas, dos VIN e 		
		
Teresa Fraga, Virgínia Monteiro
		
outras patologias vulvares
Coffee:
self
service
(sem pausa)
		
Patologia-diagnóstico e tratamento		
		
		Jorge Borrego
16:00 – 18:00 Workshop B – Sessão Hands - On
10:30 – 11:00 Colposcopia dos VAIN e outras 		
		Practicum
		patologias vaginais
- Colposcopia, biopsia cervical e CEC –
		Patologia-diagnóstico e tratamento		
		
Técnica e instrumentação
		Virgínia Monteiro
		- Criocoagulação
11:00 – 11:30 Coffee-break
		
- Conização com ansa diatérmica
		
- Laser – Vaporização e conização		
		
Amália Pacheco, Amélia Pedro,
PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS
		
Rita Sousa, Teresa Fraga,
11:30 – 11:50 Crioterapia – Indicações, técnica,
		Virgínia
Monteiro
		complicações e follow up
		Rita Sousa

11:50 – 12:10 Electrocirurgia – ansa e agulha
		
- Indicações, técnica, complicações e
		 follow up
		Amália Pacheco

18:00 – 18:30 Protocolo de projeto de investigação		
		Amália Pacheco
18:30 – 19:30 Teste de avaliação
Encerramento do Curso

