Curso básico de
Colposcopia
20 e 21 de outubro de 2017
Universidade do Algarve • Campus de Gambelas

Programa Científico
CONSULTAR VERSÃO
DIGITAL DO PROGRAMA

Caros(as) colegas,
É com enorme prazer que recebemos todos os interessados na área de colposcopia a participarem no Curso
Básico de Colposcopia que irá decorrer nos dias 20 e 21 de outubro 2017, na Universidade do Algarve, Campus
de Gambelas.
Este ano o curso tem parceria com o DCBM/UAlgarve, (Departamento de ciências biomédicas e medicina da
Universidade do Algarve) com carga horária de 28h (16 horas de contacto; 12 horas de trabalho a distância,
das quais 6 para estudo prévio ao contacto com os formadores e 6 para a realização de trabalho cientifico
obrigatório), sendo as mesmas convertidas em créditos ECTS (1 crédito do Sistema Europeu de Transferência e
Acumulação de Créditos).
O curso foi estruturado de acordo com o programa de formação da EFC (Federação Europeia de Colposcopia),
sendo desde 2016 aprovado e certificado 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 a 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.
O curso tem o patrocínio científico da SPCPTGI-SPG (Secção Portuguesa de Colposcopia e Patologia do Trato
Genital Inferior da Sociedade Portuguesa de Ginecologia) e do DCBM-MIM /UAlg (Departamento de ciências
biomédicas e medicina - mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve).
Em nome da Comissão Organizadora enviamos os nossos melhores cumprimentos e o convite a sua participação
neste Curso.

Amália Pacheco
Coordenadora

COMISSÃO ORGANIZADORA
Amália Pacheco e Sociedade Portuguesa de Ginecologia – Secção Portuguesa de Colposcopia e Patologia do Trato
Genital Inferior, em parceria com a Universidade do Algarve – Departamento de ciências biomédicas e medicina
FORMADORES
Amália Pacheco | José Alberto Moutinho | Virgínia Monteiro | Teresa Fraga | Amélia Pedro | José Luis Morera |
Rita Sousa | Vera Ribeiro | José Viana | Carmo Cruz
OBJETIVOS
Compreender a anatomia e a histologia do colo uterino | Aprender o conceito de zona de transformação |
Reconhecer o benefício do rastreio das lesões pré invasivas | Aprender o conhecimento básico sobre a biologia e
a fisiopatologia do HPV | Compreender os benefícios e as limitações da imunização contra o HPV | Aperfeiçoar a
técnica da colposcopia | Reconhecer o papel da colposcopia na identificação das lesões do trato genital inferior
(colo, vulva e vagina) | Compreender as técnicas de tratamento das lesões pré malignas do trato genital inferior
METODOLOGIA
A metodologia de ensino é dinamizada através do método pedagógico ativo, compreendendo exposições
teóricas, aplicações práticas e treino em simuladores, utilizando modelos sintéticos assim como apresentação e
discussão de casos clínicos.

		

20 de outubro de 2017 | 6ª feira				
08h00		

Abertura do Secretariado

08h30 – 09h00

Abertura do Curso e Sessão de Boas Vindas
Amália Pacheco, Isabel Palmeirim e Virgínia Monteiro

			

Programa Científico

História da colposcopia
		Amália Pacheco

09h00 – 09h30

09h30 – 11h00

Fundamentos Cito-histológicos

09h30 – 10h00

Citologia cervical: Normal e anormal – sistema de Bethesda
Jose Luis Enriqez

		
10h00 – 10h30

		

Histologia das lesões intraepiteliais
Jose Luis Enríqez

Zona de transformação: A base da colposcopia
		Amélia Pedro

10h30 – 11h00

11h00 – 11h30

Intervalo para café

11h30 – 13h00

Infeção por HPV

História natural do HPV e neoplasia intraepitelial
		Vera Ribeiro

11h30 – 12h00

12h00 – 12h30
Vacinas
		Teresa Fraga

		

Rastreio do CCU: Novas perspetivas
José Alberto Moutinho

13h00 – 14h00

Almoço

14h00 – 15h45

Colposcopia: Material e métodos

12h30 – 13h00

14h00 – 14h30
Nomenclatura Internacional da IFCPC, 2011 para o colo
		Vera Ribeiro
14h30 – 15h00
Colposcopia no colo normal: Achados colposcópicos normais
		Amália Pacheco
15h00 – 15h30
Achados colposcópicos anormais grau I e II
		Amélia Pedro
15h30 – 15h45
Aspetos psicossociais da colposcopia
		Colette Guerreiro
15h45 – 16h30

Intervalo para café

16h30 – 18h30

Colposcopias difíceis

Colposcopia na doença microinvasiva e invasiva
		José Alberto Moutinho

16h30 – 17h00
17h00 – 17h30

Colposcopia nas lesões glandulares
Rita Sousa

Colposcopia na adolescência. Imunodeficiência e na menopausa
		José Viana

17h30 – 18h00

Colposcopia na grávida
		Carmo Cruz

18h00 – 18h30

21 de outubro de 2017 | Sábado
08h00		

Abertura do Secretariado

08h30 – 10h00

Colposcopia da vulva e da vagina

Vulvo vaginoscopia: Nomenclatura
		Virgínia Monteiro

08h30 – 09h00

09h00– 09h30
Colposcopia dos condilomas, dos VIN e outras patologias vulvares
		
(patologia-diagnostico e tratamento)
		Teresa Fraga

Colposcopia dos VAIN e outras patologias vaginais
		
(Patologia-diagnóstico e tratamento)
		Virgínia Monteiro

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

Intervalo para café

10h30 – 12h30

Procedimentos terapêuticos

Crioterapia: Indicações, técnica, complicações e follow-up pós tratamento
		Rita Sousa

10h30 – 11h00

11h00 – 11h30
Eletrocirurgia (ansa e agulha): Indicações, técnica, complicações
		e follow-up pós tratamento
		Amália Pacheco

Laser (técnicas ablativa e excisional): Indicações, técnica, complicações
		e follow-up pós tratamento
		Teresa Fraga

11h30 – 12h30

12h30 – 13h30

Almoço

13h30 – 15h30

Discussão interativa de casos clínicos e imagens

		Imagens de achados colposcópicos normais, anormais, suspeita de invasão
		
		

Casos clínicos de LSIL-HSIL: Carcinoma e adenocarcinoma
(Citologia, colposcopia e histologia)

		
		
		

Avaliar as lesões cervicais: Localizar local de biopsia
José Alberto Moutinho, Virgínia Monteiro, Teresa Fraga, Amélia Pedro, Rita Sousa,
Amália Pacheco, José Viana, Carmo Cruz e Vera Ribeiro

15h30 – 16h00

Intervalo para café

16h00 – 17h30

Sessão Hands-on Practicum (2 grupos)
Colposcopia, biópsia e CEC: Técnica e instrumentação

		Criocoagulação
		

Eletrocirurgia: Ansa e agulha

		

Laser: Vaporização e excisão

		Grupo A1 Amália Pacheco, Rita Sousa e Amélia Pedro
		Grupo A2 Virgínia Monteiro, Teresa Fraga e Vera Ribeiro
		Distribuição de trabalhos científicos
17h30 – 18h30

Teste de avaliação

18h30		

Encerramento do curso

Nota
Os diplomas serão enviados por e-mail e avaliados de acordo com os seguintes critérios:

• Até 59% de respostas certas – Não apto
• 60-80% – Bom
• 81-95% – Muito Bom
• 96-100% – Excelente
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