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PROGRAMA PRELIMINAR



UROGINECOLOGIA

“Novos tempos para prática da Uroginecologia determinados por regras nem 

sempre muito claras, exigem diferentes atitudes para melhor diagnosticar e 

tratar as nossas doentes.

Por isso, esta reunião da Secção Portuguesa de Uroginecologia da Sociedade 

Portuguesa de Ginecologia, pretende ser não só um debate claro e intenso sobre 

onde estamos e para onde vamos, como deve ser determinante para o início de 

um documento que vise atingir Consensos em Uroginecologia, definição de critérios 

para Centros de Referência em Uroginecologia e uma continuação do trabalho já 

efectuado para a atribuição de Sub-especilização/Competências em Uroginecologia, 

para os clínicos que nesta àrea pretendam trabalhar de forma certificada.

A Uroginecologia em Portugal atingiu uma maturidade que nos permite aspirar-

mos a por em prática estes objectivos.

É também nossa função formar e educar pelo que esta reunião será dirigida a 

Internos da Especialidade nos aspectos práticos formativos da Uroginecologia, muito 

para além da cirurgia e do debate em volta das redes.

A presença dos Internos da Especialidade é para nós da maior importância, para 

que de forma participativa tragam a visão mais jovem destas temáticas e a curiosi-

dade de quem está em plena formação.

Esperamos que esta reunião desperte não só o interesse de quem se dedica a 

esta área em particular, como a de todos os Especialistas que queiram dar o seu 

contributo para o debate de temas tão importantes, na melhor orientação e trata-

mento das nossas doentes."
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Sexta-feira 10 · 11 · 2017

13.30h Abertura do Secretariado

14.30h SESSÃO DE ABERTURA 
 
14.45-15.45h ESTUDO DAS DOENTES EM UROGINECOLOGIA
 • Com prolapso dos orgãos pélvicos (15 min.)
 • Com incontinência urinária (15 min.)
 • Fatores de risco para o uso de redes (15 min.)
 • Discussão (15 min.)

15.45-16.40h O FUTURO DA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA
 • A revolução robótica? (20 min.)
 • Que redes? (20 min.)
 • Discussão (15 min.)

16.40-17.00h Coffee-break

17.00-18-00h CIRURGIA RECONSTRUTIVA PÉLVICA – REFERÊNCIAS ANATÓMICAS
 • Cirurgia clássica com tecidos nativos (15 min.)
 • Cirurgia com redes (15 min.)
 • Cirurgia laparoscópica (15 min.)
 • Discussão (15 min.)

18.00-18.30h CONSENSOS EM UROGINECOLOGIA

Sábado 11 · 11 · 2017

08.00h Abertura do Secretariado

09.00-10.15h DESAFIOS DA MULHER COM LUTS
 • A microbiota pélvica da biologia à doença (15 min.)
 • Investigação da mulher com LUTS (15 min.)
 • Infeções urinárias de repetição (15 min.)
 • Como tratar a bexiga hiperativa refratária (15 min.)
 • Discussão (15 min.)



10.15-11.15h DOR PÉLVICA CRÓNICA
 • Síndroma da bexiga dolorosa (15 min.)
 • Vulvodínia (15 min.)
 • Da anatomia da dor ao tratamento médico e cirúrgico (15 min.)
 • Discussão (15 min.)

11.15-11.45h Coffee-break

11.45-12.15h CONFERÊNCIA A PERSPETIVA EUROPEIA DA CIRURGIA COM REDES

12.15-13.15h DISFUNÇÕES URINÁRIAS E SEXUAIS
 • Retenção urinária aguda e crônica (15 min.)
 • Disfunção do pavimento pélvico e sexualidade (15 min.)
 • Cirurgia cosmética (15 min.) 
 • Discussão (15 min.)

13.15-14.15h Almoço

14.15-15.15h COMUNICAÇÕES LIVRES 
   
15.15-15.45h CONFERÊNCIA CRITÉRIOS PARA UMA SUBESPECIALIZAÇÃO /  
 ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM UROGINECOLOGIA  
 PARA GINECOLOGISTAS

15.45-16.45h SESSÃO INTERACTIVA A IMPORTÂNCIA DE UMA BASE DE DADOS
 • Bases de dados – Como construir a base de dados que nos dá  
    a informação que pretendemos (15 min.)
 • Como resolver problemas na obtenção dos dados (15 min.)
 • Como classificar as variáveis e utilizar na base de dados (15 min.)
 • Principais opções de análise de dados em base de dados (15 min.)

16.45-17.15h A INVESTIGAÇÃO EM UROGINECOLOGIA – COMO CONTORNAR  
 FALÊNCIA DOS TECIDOS?

17.15h Encerramento da reunião



COMUNICAÇÕES LIVRES

Data limite para envio de resumos (Comunicações orais e posters)
02 de outubro de 2017

www.admedic.pt

INSCRIÇÕES

VALOR DE INSCRIÇÃO
Sócios SPG com quotas em dia .................................................................. 100,00€
Internos sócios da SPG com quotas em dia .................................................... 60,00€
Sócios sem quotas em dia ou não sócios ...................................................... 150,00€
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