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formação
A ManopH formação é uma divisão da Clínica de
Gastrenterologia ManopH, sem fins lucrativos, que
se destina à formação pós-graduada e aperfeiçoamento tecnológico nesta especialidade. Estende a
sua acção no ensino pré-graduado, pós-graduado
(estágios em técnicas avançadas) e cursos específicos de formação técnica, destinados a um grupo
restrito de participantes.

Acções de formação anteriores:
GOERD – What is new?
4,5 Julho de 2008 – Instituto CUF, Porto
Hands-on Course nº1: Bravo pHmetry
(para gastrenterologistas espanhóis)
29 de Outubro de 2009 – ManopH, Porto

Acções de formação futuras:
Curso Hands-on nº3: Cápsula Endoscópica
8-10 de Outubro de 2010 – Douro
Endoscopia trans-nasal: vantagens e indicações
2º semestre de 2010 – Instituto CUF, Porto
Curso Hands-on nº4: Defecografia
9 de Março de 2011 – ManopH, Porto

Curso “Hands-on” nº2:
Cápsula Endoscópica

formação
24-25 de Abril de 2010
Póvoa de Varzim
Estalagem de São-Félix

Laboratório de Endoscopia e Motilidade Digestiva
Rua Sá da Bandeira 784, 1º Dir – 4000-432 PORTO
Clínica de Gastrenterologia/Centro de Proctologia
Rua Sá da Bandeira, 7466, 7º Esq – 4000-432 PORTO
No Instituto CUF - Matosinhos

Media Partner

Para mais informações, consulte o site:
www.semanamedica.com

Apoio:
A. Menarini Portugal-Farmacêutica, S.A.
Quinta da Fonte, Edifício D Manuel I, Piso 2A
Rua dos Malhões, nº 1 2770-071 PAÇO DE ARCOS
NIPC: 501 572 570 . Tel.: + 351 210 935 500
E-mail: menporfarma@menarini.pt
www.menarini.com

Introdução

Programa

A cápsula endoscópica representa o maior avanço
da Gastrenterologia nesta década. A sua execução,
se bem que simples, exige formação específica, não
só nos seus aspectos técnicos, como na interpretação
dos exames. Torna-se necessária uma habituação a
esta nova forma de endoscopia, em que não há insuflação do tubo digestivo, as imagens recolhidas não
têm a frequência de amostragem habitual da videoendoscopia, não é possível a orientação do endoscópio
e o diagnóstico se baseia na interpretação “à posteriori” das imagens obtidas durante o percurso da cápsula. Os próprios achados do exame deverão ser integrados no contexto clínico, uma vez que deles
poderão advir importantes decisões que influenciam
drasticamente o manuseamento do doente.
Com esta acção formativa, com 15 horas de duração,
pretendemos facilitar a formação integral nesta tecnologia, indo deste os aspectos técnicos e básicos
da execução destes exames até à interpretação. Será
facultado a cada formando um posto de trabalho, em
que se poderá familiarizar com os diferentes sistemas
de endoscopia por cápsula existentes no mercado.
A nossa equipa, com uma experiência superior a 2000
exames desta técnica, estará empenhada em oferecer
toda a sua casuística e iconografia mais relevantes,
contribuindo assim para a iniciação e aprofundamento
de conhecimentos nesta tecnologia.

Sexta 23 de Abril

Público Alvo:
Internos de especialidade de Gastrenterologia,
sem experiência prévia em endoscopia por cápsula.
Inscrição:
600 Euros (inclui estadia, refeições e material de trabalho)
Limitado a 12 participantes
Formadores:
Prof. Miguel Mascarenhas Saraiva
Dr. Rolando Pinho
Enfº Eduardo Oliveira

Chegada ao Hotel
Check-in
Entrega de documentação

Sábado 24 de Abril
8h00 – 13h00
Abertura do curso
Tecnologia da enteroscopia
por cápsula

Casos práticos:
Registo e administração
da cápsula a 3 pacientes
Indicações
e contra-indicações
Casos práticos:
Visualização em tempo real
Iconografia:
O exame normal
Lesões vasculares
Lesões inflamatórias
Lesões tumorais
Má absorção
Miscelânea
Achados extra-intestinais
13h00-15h00
Intervalo para almoço

15h00-19-00
Prática:
softwares de análise de endoscopias
por cápsula
Rapid Reader (Given)
MiroView (MiroCam)
Endo Capsule (Olympus)
Prática:
Leitura de exames
Prática:
Download do exame;
Manuseamento de ficheiros
19h00-21h00
Jantar
21h00-22h30
Prática:
Análise de dois exames do dia (Given e Olympus)

Domigo 25 de Abril
08h30-13h00
Prática: Análise de um exame do dia anterior
(MiroCam)
Esofagoscopia por cápsula com prática
de análise de casos
Colonoscopia por cápsula com prática
de análise de casos
Avaliação
Encerramento do programa
13h30
Almoço
Entrega de diplomas

