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30 de maio 
08:30 - 09:00 - Abertura do secretariado e entrega da 
documentação


09:00 - 10:30 - Mesa Redonda: Perspetivas em Saúde Sexual e 
Reprodutiva na Adolescência

•Evolução dos comportamentos sexuais e das práticas 
contraceptivas -Tânia Lima (CHVNG/E)

•Sexualidade é muito mais que sexo: que educação sexual em 
meio escolar?

•Liberdade de expressão à sexualidade - Sara Moreira (CIG)


10:30 - 11:15 - Pausa para café. Apresentação e discussão de 
pósteres.


11:15 - 12:15 - Simpósio MSD "Contracepção de longa duração 
em adolescentes” - Alexandra Luz (SPMA)

Moderador: Pascoal Moleiro (SPMA)


12:15 - 12:30 - Sessão de abertura


12:30 - 14:00 - Pausa para almoço (livre)


14:00 - 14:45 - Apresentação e discussão de pósteres em sala


14:45 - 15:30 - Simpósio Pfizer "Meningococo: prevenir ou 
reagir?” - José Aparício

Moderador: Hugo Rodrigues (ULS Alto Minho)


15:30 - 17:00 - Mesa de atualização: Hot topics na abordagem 
e orientação de…

•Patologia ginecológica - Emídio Vale (CMIN)

•Patologia nefro-urológica - Armando Reis (CMIN)

•Acne e hirsutismo - Ana Oliveira (CHVNG/E)

•Vacinas extra – PNV - Hugo Rodrigues (ULS Alto Minho)


17:00 - 17:30 - Pausa para café


17:30 - 18:30 - Apresentação e discussão de comunicações orais


31 de maio 
08:30 - 09:30 - Apresentação e discussão de comunicações orais


09:30 - 11:00 - Mesa redonda: Quando a “bomba” rebenta…

•Abordagem sindrómica das ISTs em adolescentes - Natividade 
Rocha (CHVNG/E)

•Gravidez e interrupção voluntária da gravidez - Andrea Lebre 
(CMIN)

•Género, orientação e identidade sexual: o trajeto na diferença - 
Sara Forte (GIS)


11:00 - 11:30 - Pausa para café. Apresentação e discussão de 
pósteres.


11:30 - 13:00 - Mesa redonda – Quando o corpo e a mente 
interferem com os afetos…

•Estética e sexualidade - Alzira Ferrão (Casa Saúde São Mateus)

•Sexualidade e perturbação do desenvolvimento intelectual 
Fernanda Geraldes (Maternidade Bissaya Barreto)

•Doença crónica e sexualidade - Rui Machado (Associação “Sim, 
nós fod***”)


13:00 - 14:30 - Pausa para almoço (livre)


14:30 - 15:30 - Conferência: Sexualidade(s) e Adolescência(s) – 
Os novos paradigmas - João teixeira de Sousa (Soc. Portuguesa 
de Psicodrama) 

15:30 - 17:00 - Seminário: “A visão dos adolescentes”

•Educação sexual nas escolas: como torná-la eficaz?

•Sexualidade, internet e redes sociais – como usar a tecnologia a 
seu favor?

•Violência no namoro – como prevenir?

•Como ajudar os pais a serem capazes de ajudar os filhos


17:00 - 17:30 - Pausa para café


17:30 - 18:15 - Sessão de casos clínicos interativos

Moderadores: Pedro Fernandes; Susana Carvalho


18:15 - 18:45 - Sessão de encerramento

Entrega do prémio Maria de Lourdes Levy e menções 
honrosas

Organização: Secretariado: Contactos:

Secretariado do 9º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente

Telef.- +351 308 802 241. ///.  e-mail: congresso-medicinadoadolescente@eventqualia.net

1 de junho 
CURSO PÓS-CONGRESSO 
09:00 - 13:00 - Distúrbios menstruais na adolescência – da 
abordagem diagnóstica à orientação 
(NÃO INCLUIDO - OBRIGA A INSCRIÇÃO)

INSCRIÇÕES ABERTAS: 
PREÇOS REDUZIDOS ATÉ 16 DE MAIO 2019 
congresso-medicinadoadolescente.eventqualia.net/
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