
Critérios de seleção do curso
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular 
dos mesmos.

Regime de faltas do curso
Frequência obrigatória das 60 horas de contacto.

Língua de ensino
Português e Inglês

Numerus Clausus
Mínimo: 8
Máximo: 17

Datas de realização
23 e 24 de outubro de 2020

Propinas
Candidatura: 51€
Inscrição: 35€
Seguro Escolar: 14€

Frequência: 600€

Este curso tem um carácter transversal no âmbito do conhecimento no domínio das ciências da 
saúde e da vida, não habilitando à prática de qualquer atividade médica por parte de quem não 
esteja inscrito na Ordem dos Médicos.
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Curso Pós-Graduado
de Colposcopia
CURSO AVANÇADO - Regime online em live streaming

 

SPCPTGI
Secção Portuguesa de Colposcopia
e Patologia do Trato Genital Inferior

CERTIFICAÇÃO:PATROCÍNIO CIENTÍFICO:



.Objetivos gerais
- Sedimentar os conhecimentos adquiridos no curso básico sobre: anatomia e 
histologia do colo do útero, doença pré-invasiva e benefício do seu rastreio
- Compreender os benefícios e limitações da imunização contra o HPV
- Compreender as técnicas de tratamento das lesões pré-malignas do Trato 
Genital Inferior
- Conhecer os protocolos de atuação existentes e sua aplicação
- Fornecer informação sobre desenvolvimento e diretrizes recentes (nacionais 
e internacionais)
- Aperfeiçoar a técnica de Colposcopia
- Aplicação de guidelines

Programa

Sexta-feira, 23 de outubro de 2020
08:30 - 08:40 Sessão de abertura
08:50 - 09:20 Infeção a HPV e Vacina
09:20 - 09:50 Rastreio do Cancro do Colo do Útero - atualização científica
09:50 - 10:20 Citologia e Histologia para Colposcopistas
10:20 - 10:50 Intervalo
10:50 - 11:20 

11:20 - 11:50 Colposcopia das lesões glandulares
11:50 - 12:10 Achados colposcópicos da vagina e da vulva

12:10 - 14:00 Almoço
Orientação, Tratamento, e Follow up I
14:00 - 14:30 LSIL e HSIL
14:30 - 15:00 Lesões glandulares
15:00 - 15:30 Micro invasivo
15:30 - 16:00 Discrepância cito-colpo-histológica
16:00 - 16:30 Intervalo
Orientação, Tratamento e Follow up II
16:30 - 17:00 Colposcopia em situações particulares
17:00 - 17:30 Gravidez
17:30 - 18:00 Patologia benigna e pré-maligna da vagina
18:00 - 18:30 Lesões intraepiteliais da vulva
Discussão interativa (com anatomopatologista) - 1
18:30 - 19:30 Imagens colposcópicas, citologia e histologia
19:30 - 20:30 Casos Clínicos

Sábado, 24 de outubro de 2020
09:00 - 09:30 Técnicas, complicações e seu tratamento
09:30 - 10:30 Critérios de qualidade em unidades de colposcopia
10:30 - 11:00 Intervalo
Discussão interativa (com anatomopatologista) - 2
11:00 - 11:30 Imagens colposcópicas, citologia e histologia 
11:30 - 12:30 Casos clínicos
12:30 - 13:30 Teste

Parte prática - 48 horas de prática de colposcopia em Unidades de Colposcopia

Apresentação do curso
A colposcopia é um exame indispensável na prática atual da ginecologia. A 
principal indicação deste exame é o diagnóstico precoce do cancro do colo 
do útero (CCU), atualmente o segundo cancro mais comum nas mulheres em 
idade jovem.

A formação médica contínua nesta área deve constituir uma preocupação de 
todos os especialistas dedicados à colposcopia e ao rastreio do CCU. Em 
Portugal não existe atualmente um programa nacional de formação em 
coloposcopia e, o treino pós-graduado, opcional, acaba por ser insuficiente. 
O Curso Teórico-Prático avançado de Colposcopia, dirigido a especialistas em 
ginecologia e obstetrícia, tem como objetivo colmatar esta lacuna e consolidar 
as bases adquiridas no Curso básico de Colposcopia. A aprovação neste 
curso, certificado pela European Federation for Colposcopy, constitui uma das 
modalidades de acreditação em Colposcopia pela SPCPTGI.

Terminologia colposcópica da IFCP; achados colposcópicos        
normais e anormais


