
09 e 10 novembro 2018

191ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Ginecologia

Hotel MH Atlântico, Peniche
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Programa
Preliminar



09 de novembro 2018
Sexta-feira

08:00h Abertura do Secretariado

09:00-13:00h WORKSHOP (Inscrições limitadas)
 Tumores hereditários mama-ovário. Aconselhamento genético 
 para clínicos não geneticistas
 > Bases moleculares do cancro hereditário
 > Diagnóstico genético (Técnicas de laboratório atuais e painéis  
  de génes)
 > Cancro de mama e ovário hereditário e novas abordagens    
  terapêuticas
 > Aconselhamento genético e consentimento informado no cancro   
  hereditário. Variantes de significado indeterminado

 PROGRAMA CIENTÍFICO

15:00-15:15h Sessão de Abertura

15:15-17:00h Cancro do ovário
 > Cirurgia no cancro do ovário: Extensão da radicalidade?
 > Quimioterapia intraperitoneal no carcinoma do ovário:  
  Prós e contras.
 > HIPEC no carcinoma do ovário. Que dados temos?

17:00-17:20h Coffee-break

17:20-19:00h Tumores raros
 > Tratamento adjuvante nos sarcomas uterinos
 > Tumor raro do ovário: Teratoma com componente epidermóide maligno
 > Bases de dados nacionais e internacionais para tumores raros



10 de novembro 2018
Sábado

07:30h Abertura do Secretariado

08:00-09:00h Comunicações livres

09:00-10:30h Controvérsias
 > Abordagem ganglionar no carcinoma do colo: Estádios iniciais  
  e estádios avançados
 > Abordagem ganglionar no carcinoma do endométrio
 > Radioterapia na doença oligometastática no cancro ginecológico

10:30-10:50h Coffee-break

10:50-11:50h Simposium

11:50-13:00h Imagem e patologia
 > PET CT no cancro ginecológico: No estadiamento? No recorrência?
 > Classificação molecular do cancro do endometrio:  
  Correlação anatomo-clínica

13:00-14:15h Almoço

14:15-14:30h Entrega prémios de melhor comunicação oral  
 e melhor poster

14:30-15:30h Simposium

15:30-16:30h Estratégias de preservação da fertilidade  
 no cancro ginecológico
 > Carcinoma do colo
 > Carcinoma do endométrio
 > Carcinoma do ovário/tumor borderline

17:00h Encerramento da Reunião



Secretariado

Calçada de Arroios, 16 C, Sala 3. 1000-027 Lisboa
T: +351 21 842 97 10 | F: +351 21 842 97 19
E: paula.cordeiro@admedic.pt | W: www.admedic.pt

Alojamento 09-10 de novembro (1 noite)

Inscrições e alojamento www.admedic.pt

Data limite para envio dos resumos
30 de setembro de 2018

Valor de inscrição até 30 de setembro*
Sócios SPG com quotas em dia ............................... 100,00€
Internos sócios da SPG com quotas em dia ................ 50,00€
Sócios sem quotas em dia ou não sócios ................. 200,00€
*Após esta data acresce 80,00€

Workshop (Inscrições limitadas) ................................. 40,00€

Hotel MH Atlântico, Peniche
Contactar o Secretariado: paula.cordeiro@admedic.pt

Organização

Secção Portuguesa  
de Ginecologia Oncológica

Comunicações Orais e Posters


