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Caros Colegas e Amigos,

A Sociedade Portuguesa de Ginecologia tem o prazer de 

vos convidar a estar presente na 197ª Reunião, dedicada 

à Saúde da Mulher: Da prevenção à inovação, que irá decorrer 

dias 21, 22 e 23 de maio de 2020, no Hotel EPIC SANA Algarve.

A organização está empenhada em que esta reunião anual, abrangendo as Secções e Núcleos 

da SPG, seja um momento de excelência para a partilha e atualização dos conhecimentos. Foi 

elaborado um vasto programa, visando diferentes áreas de interesse em Ginecologia, particu-

larizando a alta tecnologia e o pioneirismo. Serão abordados múltiplos temas, alguns segu-

ramente controversos, o que nos levará a refletir com espírito crítico sobre o que poderemos 

fazer para promover a saúde e bem-estar da mulher.

Iremos ter a presença de palestrantes nacionais e internacionais de elevado mérito e conhe-

cimento científico, que conjuntamente com a participação ativa de todos na discussão e no 

debate de ideias, irão certamente engrandecer a divulgação do conhecimento em Ginecologia.

Estamos empenhados em que esta reunião seja um excelente momento para acompanharmos 

os desenvolvimentos sobre o estado atual da Ginecologia, bem como um agradável encontro 

entre colegas e amigos. Acreditamos assim, que os participantes sairão desta reunião com 

laços profissionais e de amizade consolidados.

A Comissão Organizadora saúda-vos e dá-vos as boas vindas.

 

Teresa Mascarenhas

Presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia
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Programa Preliminar

21 DE MAIO DE 2020 – QUINTA-FEIRA

08:00h Abertura do Secretariado

    CURSOS PRÉ-REUNIÃO

09:00-13:00h Curso de Ecografia – Certificação IOTA em ecografia

09:00-13:00h Curso de Infeções vaginais – Diagnóstico e tratamento

09:00-13:00h Curso de Sexologia – Disfunções sexuais femininas 

09:00-13:00h Curso de Patologia ginecológica na adolescente

14:00-14:15h Sessão de Abertura

14:15-15:15h SESSÃO 1
Prevenção e inovação em patologia do trato genital inferior
Evidencias e controvérsias na abordagem das LSIL

Impacto da vacinação e do rastreio com teste HPV na colposcopia

Seguimento das mulheres tratadas de HSIL

15:15-16:00h SIMPÓSIO
Dados do HPV em mulheres com lesões prévias

16:00-16:30h Coffee break

16:30-17:00h WORKSHOP
Novas abordagens no tratamento do HPV

17:00-17:30h CONFERÊNCIA 1
Novas tecnologias em colposcopia
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17:30-18:30h SESSÃO 2
Repensar os cuidados de saúde da Mulher
Novos modelos de cuidados de saúde para a Mulher 

Rastreio organizado  da mama – Análise crítica

Rastreio do cancro do colo do útero – Novas regras de implementação 

18:30h Encerramento do primeiro dia

19:00h Cocktail de Boas-Vindas

22 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-FEIRA

08:30h Abertura do Secretariado

09:00-10:00h SESSÃO 3
Terapêutica hormonal da menopausa – Alguns desafios...
O papel da TH na prevenção de doenças crónicas na menopausa

TH transdérmica vesus TH oral

Ovários restantes e TH

10:00-10:30h CONFERÊNCIA 2
Qual a melhor abordagem da SGUM na mulher com cancro da mama

10:30-11:15h SIMPÓSIO 
Síndrome genitourinário da menopausa

11:15-11:45h Coffee break

11:45-12:15h CONFERÊNCIA 3
Ginecologia cosmética – Passado, presente e futuro

12:15-13:00h SIMPÓSIO
Atualizações em contracepção de longa duração 

13:00-14:15h Almoço
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14:15-15:15h SESSÃO 4
Actualizações em endoscopia ginecológica
ESSURE: E quando é preciso remover?

Endometriose e Iatrogenia

Controvérsias na cirurgia do cancro do ovário

15:15-15:45h CONFERÊNCIA 4
Inteligência virtual e realidade aumentada em Ginecologia

15:45-16:30h SIMPÓSIO
The dream of Progress – O futuro da contraceção  
é já hoje! – Uma nova classe de contracepção oral

16:30-17:00h Coffee Break

17:00-17:30h CONFERÊNCIA 5
Investigação em novos materiais para correcção de POP

17:30-18:30h SESSÃO 5
Prevenção e sucesso em Uroginecologia
Como evitar complicações na sacrocolpopxeia abdominal / laparoscópica

Correcção do POP anterior – Tips and Tricks para o sucesso

Fístulas vesico-vaginais – Como prevenir?

18:30h Encerramento do segundo dia

20:00h Jantar

23 DE MAIO DE 2020 – SÁBADO

08:30h Abertura do Secretariado

09:00-10:00h SESSÃO 6
Tratamento individualizado no cancro ginecológico: O que temos?
Atualização dos consensos de ginecologia oncológica 2020  
– Principais alterações

Visão da anatomia patológica 

Visão da ginecologia

Visão da radio-oncologia

Visão do oncologia médica
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10:00-10:30h CONFERÊNCIA 6
Referenciação em ginecologia oncológica. O que se passa  
na Europa?

10:30-11:00h WORKSHOP 
Contraceção intrauterina – Encontro com os experts

11:00-11:30h Coffee break

11:30-12:00h CONFERÊNCIA 7
Microbioma vaginal – Novas oportunidades de diagnóstico  
e tratamento

12:00-12:45h SIMPÓSIO 
E4 – quatro razões para acreditar

12:45-14:00h Almoço

14:00-15:00h SESSÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES
                 Sala A Comunicações orais I
                 Sala B Comunicações orais II

15:00-15:30h WORKSHOP 
Tratamento do síndrome da congestão pélvica

15:30-16:00h CONFERÊNCIA 8
Malformações genitourinárias – Desafios no diagnóstico  
e tratamento

16:00-16:30h CONFERÊNCIA 9
Burnout na classe médica – Causas e estratégias para prevenção

16:30-17:00h Sessão de Encerramento e entrega de Prémios
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Calçada de Arroios, 16C Sala 3 1000-027 Lisboa
T: +351 21 842 97 10 | F: +351 21 842 97 19
E: paula.cordeiro@admedic.pt | elsa.sousa@admedic.pt
W: www.admedic.pt

Secretariado

Organização

Inscrições online através do site  www.admedic.pt

Reunião
Sócios da SPG com quotas em dia ............................................................. 200,00€*
Internos sócios com quotas em dia ............................................................ 100,00€*
Sócios sem quotas em dia ou Não sócios .................................................. 300,00€*
*A este valor acresce 100,00€ a partir de 30 de abril de 2020.

Cursos Pré-Reunião
Curso de Ecografia – Certificação IOTA em ecografia ...................................... 80,00€
Curso de Infeções vaginais – Diagnóstico e tratamento .................................. 80,00€
Curso de Sexologia – Disfunções sexuais femininas ....................................... 80,00€
Curso de Patologia ginecológica na adolescente ............................................. 80,00€

Submissão de Comunicações Livres  – Comunicações Orais · Posters · Vídeos

Data limite para envio de abstracts:

20 de abril de 2020 – www.admedic.pt


