
 

 
 
 
 

1. Órgãos sociais da SPCPTGI  

1.1.  Direção:  

Presidente: Amélia Pedro 

Secretária : Amália Pacheco 

Tesoureira: Rita Sousa 

 

1.2. Conselho Científico: 

Elementos da direção 

Daniel Pereira da Silva 

José Alberto Moutinho 

José Cabral 

Isabel Oliveira 

Teresa Fraga 

Tereza Paula 

Virgínia Monteiro 

http://www.spginecologia.pt/seccoes/spcptgi.html 

 

2. missão/propósito da secção 

O especialista em Ginecologia/Obstetrícia com diferenciação em Colposcopia 
e patologia do Trato Genital Inferior (PTGI), é responsável, em primeira mão, 
pelo diagnóstico, orientação terapêutica e execução dos tratamentos da PTGI, 
afigurando-se necessária uma formação adequada na área da Colposcopia, 
quer teórica, quer prática, no sentido de melhorar a acuidade diagnóstica e a 
eficácia terapêutica e de minorar as morbilidades que lhes estão associadas 

 

3. Atividades que desempenha 

3.1. Formação:  

A formação em colposcopia e patologia do trato genital inferior é um dos 
objetivos da Secção Portuguesa de Colposcopia e Patologia do Trato Genital 
Inferior (SPCPTGI). Para atingir esse objetivo, a SPCPTGI realiza cursos e 
fornece protocolos e ferramentas de formação para os profissionais 
interessados. 

 

 

http://www.spginecologia.pt/seccoes/spcptgi.html


 

 

 

3.2. Acreditação em Colposcopia:  

A avaliação de conhecimentos é um pilar fundamental no processo de 
formação, pelo que a SPCPTGI decidiu promover um programa de 
Acreditação em Colposcopia, que visa o reconhecimento dos especialistas 
com diferenciação em colposcopia e PTGI, atribuindo uma distinção, com 
validade limitada, cuja finalidade é: 

• servir de controlo de qualidade dos profissionais envolvidos na 
colposcopia e PTGI  

• facilitar e promover a autoavaliação 

 

3.3. Articulação com as diferentes unidades de colposcopia a 

nível nacional - promover padrões de qualidade nas unidades 

de colposcopia  

• A avaliação da qualidade dos serviços de colposcopia é essencial para a 
qualidade e desempenho nos programas de rastreio 

• O controlo de qualidade requer, além da monitorização da prestação de 
cuidados, formação em colposcopia 

• Com o objetivo de conhecer a nossa realidade, a SPCPTGI realizou um 
inquérito às unidades de colposcopia  em 2016 e 2018 e em 30/3/2019 
organizamos a primeira reunião das unidades de colposcopia nacionais 
 

3.4. Articulação com outras organização internacionais:  

• Membro da EFC 

o Participa regularmente em reuniões – simpósios satélite -  para 
discussão de standards de qualidade em colposcopia com o 
objetivo de alcançar consenso para desenvolvimento de normas 
europeias aplicadas ao treino e prática da colposcopia 

o Submissão e certificação dos nossos cursos de colposcopia pela 
EFC  

o Representação no Advisory Board da EFC, desde 2019 

• Membro da IFCPC 

 

3.5. Elaboração de consensos da área da colposcopia e 

patologia do trato genital inferior 

• Elaboração de consensos desde 2004, cujo objetivo é definir orientações 

para a prática clínica diária de colposcopia, programação do ensino e da 

formação pós-graduada em colposcopia, promoção da qualidade do 

funcionamento das unidades de colposcopia nacionais e para o incentivo 

da atividade científica e investigacional na área da colposcopia. 



 

o Está atualmente a fazer uma nova revisão das orientações 

clínicas, estando prevista a sua divulgação e publicação em março 

2021, sob a forma de NOC 

• Publicação do consenso sobre vacinas HPV em 2017 

 

4. Enquadramento da secção dentro da SPG 

• Está sempre presente nas reuniões apresentadas pela SPG 

• Organiza reuniões no âmbito da colposcopia de acordo com o calendário da 
SPG 

• Integra as reuniões da direção da SPG sendo representada pela sua 
presidente 

 
 
 

 
 
 


