
Estágio em

9ª Turma

Informações Sobre o Estágio

O ICB atende pacientes particulares e 
também uma variada gama de convênios.

O corpo clínico do ICB conta com médicos 
especializados.

Endereço e Horários

Asa Sul Quadra 716, Ed. OHB
Bloco B, 6º andar, sala 608

Segunda – Sexta – 8h00 – 18h:00
Sábado – 8h00 – 12h00
Domingo – Fechado

Telefone: 61 3028-8666
Email: icbdf@icbdf.com

Patologia do trato genital
inferior e colposcopia
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O Instituto de Colposcopia e Prevenção de 

Câncer Ginecológico de Brasília - ICB, um 

centro especializado em Patologia do 

Trato Genital Inferior e Colposcopia, bem 

como no tratamento cirúrgico dos cânce-

res genitais, vem oferecer aos médicos do 

Distrito Federal e outras Regiões a oportu-

nidade de se capacitarem nessa área tão 

apaixonante que é a Patologia do Trato 

Genital Inferior (PTGI) e Colposcopia.

Através do seu Corpo Clínico especializa-

do, o ICB realiza um projeto de treinamen-

to em Colposcopia e PTGI, na forma de 

Estágio possibilitando assim aos médicos 

interessados, o cumprimento do pré-re-

quisito da Associação Brasileira de Patolo-

gia do Trato Genital Inferior e Colposcopia 

(ABPTGIC), para o exame do Título de Qua-

lificação dessa Sociedade que é realizado 

anualmente. 

A Programação do Estágio foi feita com o 

objetivo de introduzir os médicos inician-

tes nessa área da Ginecologia, oferecendo 

aos inscritos uma carga horária teórica 

que julgamos obrigatória a todos, bem 

como um aprendizado gradativo do 

exame colposcópico – histórico e técnica, 

anatomia e fisiologia do Trato Genital Infe-

rior (TGI), noções de citopatologia e histo-

patologia, indicações do exame e condu-

tas frente às alterações citopatológicas, 

colposcópicas e histopatológicas.

Os inscritos no Estágio Teórico receberão 

os seus Certificados de Conclusão de 30 

horas/aula mediante cumprimento de 

frequência de 80% da Carga Horária das 

aulas teóricas.

Para a inscrição na Parte Prática do Está-

gio, o aluno precisará além da frequência 

de 80% das aulas teóricas, ser aprovado 

na Avaliação Final da Parte Teórica. A Ava-

liação será uma Prova com 30 questões de 

múltipla escolha, com situações-proble-

ma escritas e/ou casos clínicos com ima-

gens de exames em fotos. A Nota mínima 

para aprovação é de 70% da prova. 

Sendo o candidato aprovado no curso teó-

rico do Estágio e tendo interesse em fazer 

o Curso Prático, o aluno passará pela sele-

ção e avaliação dos Coordenadores do 

estágio para ingressarem na parte prática 

O Instituto de Colposcopia e Prevenção de 

Câncer Ginecológico de Brasília - ICB, um 

centro especializado em Patologia do Trato 

Genital Inferior e Colposcopia, bem como no 

tratamento cirúrgico dos cânceres genitais, 

vem oferecer aos médicos do Distrito Fede-

ral e outras Regiões a oportunidade de se 

capacitarem nessa área tão apaixonante 

que é a Patologia do Trato Genital Inferior 

(PTGI) e Colposcopia.

Através do seu Corpo Clínico especializado, 

o ICB realiza um projeto de treinamento em 

Colposcopia e PTGI, na forma de Estágio 

possibilitando assim aos médicos interessa-

dos, o cumprimento do pré-requisito da 

Associação Brasileira de Patologia do Trato 

Genital Inferior e Colposcopia (ABPTGIC), 

para o exame do Título de Qualificação 

dessa Sociedade que é realizado anualmen-

te.

A Programação do Estágio foi feita com o 

objetivo de introduzir os médicos iniciantes 

nessa área da Ginecologia, oferecendo aos 

inscritos uma carga horária teórica que

julgamos obrigatória a todos, bem como um 

aprendizado gradativo do exame colposcó-

pico – histórico e técnica, anatomia e fisiolo-

gia do Trato Genital Inferior (TGI), noções de 

citopatologia e histopatologia, indicações 

do exame e condutas frente às alterações 

citopatológicas, colposcópicas e histopato-

lógicas.

Os inscritos somente na parte Teórica do 

Estágio, receberão os seus Certificados de 

Conclusão de 30 horas/aula mediante cum-

primento de frequência de 80% da Carga 

Horária das aulas teóricas.

Para os inscritos no Estágio Teórico e Práti-

co, o aluno precisará além da frequência de 

80% das aulas teóricas e parte Prática do 

Estágio, ser aprovado na Avaliação Final da 

Parte Teórica e na Avaliação dos Monitores 

que os acompanharão na parte prática do 

Estágio. 

A Avaliação Teórica será uma Prova com 30 

questões de múltipla escolha, com situa-

ções-problema escritas e/ou casos clínicos 

com imagens de exames em fotos. A Nota 

mínima para aprovação é de 70% da prova.
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do Estágio.

 Os inscritos na Parte Prática do Está-

gio receberão os seus Certificados de Con-

clusão mediante aprovação no Estágio e 

para isso deverão ter frequência mínima 

de 80% e atingirem nota maior ou igual a 

70%, na avaliação geral dos monitores 

(média das notas de cada monitor) e no 

Teste Final, que será de 30 questões de 

múltipla escolha, com situações-proble-

ma escritas e/ou com imagens de exames 

em fotos.

Conforme programação detalhada a 

seguir, os participantes deverão acompa-

nhar os Membros do Corpo Clínico do ICB 

(Monitores) em seus atendimentos ambu-

latoriais, como ouvintes e assistentes na 

Parte Prática do Estágio e participar da 

carga horária teórica do Estágio, com 

aulas teóricas, clubes de revista e discus-

são de casos clínicos. 

 Consta também da programação do 

Estagiário, a realização de exames colpos-

cópicos em pacientes pré-selecionadas, 

de tal forma que cada Estagiário possa 

realizar pelo menos 15 exames, sob super-

visão dos Monitores.

 Será oferecida também prática expe-

rimental em Cirurgia de Alta Frequência 

(CAF) durante a Parte Prática do Estágio.

 Serão oferecidas 20 vagas para pro-

gramação teórica e as aulas serão realiza-

das durante a semana no período da noite 

e aos sábados de manhã, entre os dias 03 

e 24 de Março de 2020, com o total de 30 

horas aula, sendo fornecido o certificado 

de conclusão mediante 80% de frequên-

cia no curso, mesmo para aqueles que 

optarem por não fazer a Prova Teórica.

 Em caso de não aprovação do aluno 

na parte prática do estágio, seja na avalia-

ção dos monitores ou na prova escrita do 

final do curso, o instituto disponibilizará a 

recuperação que terá um custo adicional 

de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos 

Reais) ao aluno, que poderá ter mais 5 

períodos de acompanhamento com os 

monitores, e/ou a realização de uma nova 

avaliação escrita.
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Na Avaliação dos Monitores, serão avaliados: 

Pontualidade, Conhecimento teórico, 

Conhecimento prático e Relacionamento 

médico paciente, sendo necessário uma 

média de 70% ou mais para aprovação. 

Reforçamos que os alunos do Estágio Teóri-

co e Prático receberão os seus Certificados 

de Conclusão mediante aprovação no Está-

gio e para isso deverão ter frequência 

mínima de 80% nas aulas teóricas e na parte 

prática do Estágio e atingirem nota maior 

ou igual a 70%, na avaliação geral dos moni-

tores (média das notas de cada monitor) e 

no Prova Teórica Final. 

Conforme programação detalhada a seguir, 

os participantes deverão acompanhar os 

Membros do Corpo Clínico do ICB (Monito-

res) em seus atendimentos ambulatoriais, 

como Observadores na Parte Prática do 

Estágio e participar da carga horária teórica 

do Estágio, com aulas teóricas, apresenta-

ção de Artigos Científicos e Discussão de 

casos clínicos.

Será oferecida também prática experimen-

tal em Cirurgia de Alta Frequência (CAF) 

durante a Parte Prática do Estágio.

Consta também da programação do Estagi-

ário, a realização de exames Colposcópicos 

em pacientes pré-selecionadas, pelos 

alunos, de tal forma que cada Estagiário 

possa realizar pelo menos 15 exames, sob 

supervisão dos Monitores.

Serão oferecidas 20 vagas para programa-

ção teórica e as aulas serão realizadas 

durante a semana no período da noite, de 

18h30 a 21h30 e aos sábados pela manhã, 

das 08h00 às 13h00 horas, entre os dias 25 

de abril de 2022 e 03 de junho de 2022, com 

o total de 30 horas aula. 

Para o Estágio Teórico e Prático serão ofere-

cidas 4 vagas inicialmente em 2022, com 

possibilidades de abrirmos novas vagas para 

a parte Prática do Estágio no segundo 

semestre de 2022.

Em caso de Reprovação do aluno no Estágio 

Teórico e Prático, o Instituto de Colposcopia 

– ICB, disponibilizará uma recuperação, com 

uma reunião de Tira Dúvidas entre o Aluno e 

os Monitores e oferecerá uma segunda 

Prova Teórica se for do interesse do aluno, 

com o custo de R$ 1.000,00 (Um mil reais) 

extras.
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Para outras informações
e valores do investimento
estamos à disposição.

Nossos contatos

Telefone: (61)3028-8666
Email: icbdf@icbdf.com
 

Outras informações
Datas das Aulas: 
1ª Semana: de 25 a 30 de Abril de 2022
2ª Semana: de 02 a 07 de Maio de 2022
3ª Semana: de 09 a 12 de Maio de 2022
4ª Semana: de 16 a 19 de Maio de 2022

Aulas teóricas

Anatomia aplicada;   Fisiologiado Trato Genital Inferior 
(TGI); TGI nas diferentes  faixas etárias e a microbiota 
vaginal e  História da PTGI.

HPV – O vírus e mecanismo de ação viral.

Citologia e Histologia do TGI.

Prevenção primária e secundária do Ca de colo. (Vacina 
anti HPV e métodos de rastreamento).

Técnica do exame colposcópico e cirurgia de altafrequ-
ência.

Nomenclatura colposcópica e Laudo colposcópico. 

Achados colposcópicos normais e colposcopia inade-
quada. 

Miscelânea. 

Achados colposcópicos anormais.
 
Síndrome geniturinária da menopausa.

Clube de revista: Apresentação de 4 artigospré-selecio-
nado. (Estagiários)

Condutas Clínicas de ASC-US, LIE-BG, NIC I. 

CondutasClínicasem ASC-H, LIE-AG, 
NIC II/ III.

NIV e   NIVA.

AIS e AGC.

Câncer de colo com invasão inicial;  
Achados colposcópicos sugestivos de 
invasão.
 
Líquen escleroso, líquen plano e líquen 
simples crônico.

Outras dermatoses vulvares.

Câncer inicial de vagina e vulva.
 
Casos Clínicos. 

Úlceras genitais.

Casos clínicos.

Cervicites e DIPA: Diagnóstico e 
conduta.

HPV em outros sítios – vulva, períneo, 
ânus, pênis e orofaringe.

Vulvovaginites e seu manuseio clínico 
laboratorial, métodos laboratorias.

Casos Clínicos.

Avaliação final

Confraternização
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Estágio completo | Parte teórica e prática

Desistência do aluno

Parte teórica do estágio

Asa Sul Quadra 716, Ed. OHB
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Taxa de Inscrição Valor total do curso

R$ 5.000,00

Taxa de Inscrição

R$ 900,00

R$ 17.000,00
Dezessete Mil Reais (R$ 17.000,00), sendo a taxa de 
inscrição de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) incluído no 
valor total e o restante pago em até 04 parcelas de igual 
valor, em cheques pré-datados, TED/PIX ou cartão.

Em caso de desistência do aluno após o início do estágio, o aluno deverá pagar 50% do valor 
total do estágio – ou seja, R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais). Caso a desistência aconteça 
antes do início do Estágio será cobrado somente à taxa de inscrição.

Recusa da Inscrição

Em caso de recusa da inscrição por parte do ICB (seja por falta de vagas ou qualquer outro 
motivo), a taxa de inscrição será devolvida integralmente.
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Informações

Organização: Instituto de Colposcopia e Prevenção 
de Câncer Ginecológico de Brasília.

O estágio será realizado, nas seguintes datas:

Parte Teórica: 25/04/2022 à 19/05/2022
Parte Prática: Início em abril/2022.

Pré requisitos: Médicos com Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia, completa ou concluindo o 
terceiro ano de Residência ou qualificação corres-
pondente.

Coordenadores do Estágio

Dr. Adalberto Xavier Ferro Filho
Dra. Camila Leal Mathias
Dra. Renata Carlos Ferreira

Corpo Clínico do ICB:

Dr. Adalberto Xavier Ferro Filho
Dra. Camila Leal Mathias
Dra. Daniella Vilas Bôas Campos
Dra. Flávia Alves Neves Mascarenhas
Dra. Renata Carlos Ferreira
Dra. Thaís Teixeira Barbosa Paiva


