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Programação 
 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATOLOGIA DO TRATO 

GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA 
 

 

Objetivos 
Capacitar, através de curso teórico-prático em PATOLOGIA DO TRATO 

GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA, profissionais (Médicos) para, através de 

aprendizado técnico do exame de Colposcopia e aplicação prática do mesmo, 

identificarem as estruturas anatômicas e alterações das mesmas, assim como 

emitir o laudo Colposcópico, diagnosticar e tratar as lesões precursoras do câncer 

do colo do útero, vagina e vulva. 

 

Público alvo 
Médicos ginecologistas e residentes que desejam iniciar e aprimorar seus 

conhecimentos nas técnicas da Colposcopia. 

 

Tempo de duração 
Carga horária total: 30 horas. 
 

Quarta-feira (Noite) e Quinta-feira (manhã e tarde) – Aulas teóricas. 

Sexta-feira (Manhã e Tarde) e Sábado (Manhã e tarde) – Aulas práticas. 

 

Aulas teóricas: 12 horas. 
Proferidas por profissionais capacitados e qualificados, seguindo 

cronograma específico para o curso, utilizando-se de recursos de multimídia. 

 

Treinamento prático: 18 horas. 
Realização de treinamento prático em pacientes, discussão de casos 

clínicos. Exames orientados e supervisionados por profissionais de reconhecida 

atuação na prática de utilização e realização do exame de Colposcopia. 

 

Módulo 
[DEFINIR DATA] [25, 26, 27 e 28 de Setembro 2019] 

 

Dia ??? (Quarta-feira) – 18:00 às 22:00 

 Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do 

 Câncer de colo Uterino. 

 Histórico da Colposcopia. 

 Terminologia Colposcopia 

 Achados colposcópicos normais. 
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 Achados Colposcópicos anormais. 

 Suspeita de invasão. 

 Miscelânea. 

 Laudo Colposcópico. 

 Infecção pelo HPV. 

 

Dia ??? (Quinta-feira) – 08:00 às 12:00 

 NIC 1 Diagnóstico e Conduta. 

 NIC 2 Diagnóstico e Conduta. 

 Cervites: qual o seu significado? 

 Clamidiase e carcinigênese. 

 Vaginose Bacteriana como tratar? 

 Vaginite In-amatória Descamativa 

 Vaginite/Vaginose não infecciosa. 

 Terminologia de vagina. 

 

Dia ??? (Quinta-feira) – 14:00 às 18:00 

 NIVA 1, 2 e 3 qual o seu significado? 

 Estudando a Vulva. 

 Vulva: do normal ao patológico. 

 Terminologia para Vulva. 

 Laudo de Vulva 

 Prurido vulvar. 

 Dermatose Vulvar-LEV. 

 Outras Dermatoses Vulvar 

 Neoplasia Intra-epitelial Vulvar-NIV. 

 

Dia ??? (Sexta-feira) – 08:00 às 19:00 

 Prática 

 

Dia ??? (Sábado) – 08:00 às 19:00 

 Prática 


