INFORMATIVO DO CURSO DE GASTROENDOSCOPIA
1 – Locais e Orientadores dos Treinamentos
Doutor Professor
Francisco de Albino Rebouças Júnior; CRM-GO 12812
Formação em cirurgia, Especialista em Endoscopia Alta e Baixa;
Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo;
Professor titular da Faculdade de Medicina da UFG (Universidade Federal de Goiás);
Departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas de Goiânia;
Preceptor em Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital de Urgências de Goiânia;
Professor Integrante da equipe de médicos do Curso Ziontech;
Atual Diretor da endoscopia do Hospital e Maternidade em Senador Canedo.
E-mail: Chicojr3@hotmail.com
Doutor Professor
Wilson Moisés de Oliveira Martins; CRM-GO 6046;
Formado em Medicina pela PUC;
Preceptor no Hospital das Clínicas;
Formação em cirurgia, Especialista em Endoscopia Alta e Baixa;
Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo;
Pós-graduado em cirurgia minimamente invasiva;
Ex-diretor Técnico do Hospital de Urgência de Goiânia;
Preceptor de residentes do Hospital das Clínicas de Goiânia;
Professor Integrante da equipe de médicos do Curso Ziontech;
Endoscopia Alta e Baixa do Hospital Goiânia Leste.

2 – Duração do Treinamento
Duração de 4 (quatro) semanas;
Funciona durante todos os meses do ano;
Horário de 8h as 14h;
Segunda à sexta ou sábado à terça-feira;
O aluno tem a opção de 4 semanas corridas ou 1 semana por mês;
A semana é considerada de 5 dias ou de 3 dias conforme a decisão da agenda do aluno;
O quantitativo de pacientes não diferencia seja na semana de 3 ou 5 dias.

3 – Conteúdo do Treinamento
Teoria:
Durante os procedimentos, o Professor irá relatar ao aluno as patologias apresentadas em cada
paciente, capturando as imagens e ao final orientando na descrição das mesmas através do
software de vídeo documentação Zscan.
A indicação de livros da SOBED servirá de base para o aluno conhecer as doenças mais recorrentes
como:
 Enantema de grau normal ou inativa, leve, moderado, grave e difusas;
 Úlceras gástricas, erosão aguda, péptica do estômago, piloro;
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Úlceras esofágicas, esofagite, abscesso do esôfago, refluxo gastro esofágico divertículo,
estenoses, úlceras duodenais;
Hérnias de hiato;
Anomalias: motilidade esofágica, vascular dispepsia, indigestão;
Adenomas benignos e malignos;
Edemas no estômago, esôfago e no duodeno.

Prática:
Fará o uso de instrumentos terapêuticos tais como pinças de biópsia para retirada de tecido
histológico e verificar presença de bactéria helicobacter através do teste de uréase.
Fará o uso de pinças de corpo estranho, alça de polipectomia e ligadura elástica de varizes
esofágicas. Aprenderá as principais manobras para fazer a intubação de entrada no esôfago até
atingir o bulbo duodenal.
Além das técnicas ensinadas nos pacientes, os alunos terão um “hands on” em procedimentos
terapêuticos com:
Prática em manequim para: adquirir coordenação motora, simular retirada de corpo estranho,
realizar polipectomia e montar o aparelho de ligadura elástica no endoscópio e realizar a simulação.
A aluno terá a oportunidade também de ter aula prática sobre reprocessamento dos equipamentos,
sistemas de vídeo e sobre as tecnologias atuais para documentar todo o procedimento realizado.
Todas as teorias das atividades práticas são baseadas no Atlas de Endoscopia da SOBED.
A classe é composta de no máximo 2 alunos por turma.
O aluno recebe uma certificação assinada pelo médico orientador.

4 – Valor do Treinamento
Valor total do investimento R$ 12.000,00.
Sendo o pagamento realizado com uma entrada de 30% para confirmar a vaga e 70% divididos ao
longo do treinamento.
Em caso de o treinamento ser realizado em semanas alternadas, os pagamentos ocorrem da
seguinte forma:
Semana 1 – R$ 5.000,00 (Entrada no ato da inscrição para confirmar a vaga de R$3.600,00 +
R$ 1.400,00 quando iniciar o curso)
Semana 2 – R$ 3.000,00
Semana 3 – R$ 2.500,00
Semana 4 – R$ 1.500,00
Uma vez agendado, a vaga e as datas marcadas só serão confirmadas mediante o pagamento da
inscrição.
Banco para depósito ou transferência bancária:
B. do Brasil, Ag:1610-1 C.C.:413362-5
Ziontech LTDA
Cnpj: 11.960.237/0001-30

5 – Informações sobre Hospedagem em Goiânia
Goiânia é uma cidade muito tranquila, com uma base hoteleira muito boa de preços variados de
acordo com o que você desejar, além do mais, Goiânia, possui comida farta a preços acessíveis. O
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transito na capital flui bem não padecendo como outros lugares e tudo está muito próximo aonde
acontecerão os treinamentos.
Indicações de Hotéis próximos aos treinamentos:
http://www.alphaparkhotel.com.br/
(Indicado para quem realizar o curso na cidade de Senador Canedo que está a 10km de Goiânia)
http://www.bissinn.com.br/
(Indicado para quem realizar o curso na cidade de Goiânia. Próximo ao Hosp. Goiânia Leste)

6 – Regras do Treinamento
a. Após o depósito ou transferência, enviar comprovante de pagamento para confirmar as
datas agendadas;
b. O treinamento não cobra aluguel de equipamentos, ele inclui o uso dos mesmos;
c. Em caso de desistência do treinamento, o aluno deverá informar com pelo menos com 3
semanas de antecedia para que haja a devolução do pagamento;
d. Em caso de desistência do treinamento fora do prazo informado, ocorrerá os seguintes
procedimentos:
 Multa de 20% do valor total e o remanejamento de datas de acordo com a agenda
do curso;
Fica a direção do curso a prerrogativa de alocar os alunos e a equipe de médicos parceiros antes do
curso e no momento do treinamento, caso por força maior, o Professor tenha que se ausentar por
motivos pessoais. Em casos como este, relocamos o aluno com outro preceptor da equipe sem que
perca a qualidade do treinamento.
É obrigatório que o médico inscrito tenha seu CRM. Em caso de falsidade ideológica a direção do
curso se encarregará de comunicar as autoridades competes e o aluno será desligado do curso
imediatamente.
Cada aluno tem uma habilidade e o Professor do treinamento avaliará e orientará os procedimentos
de acordo com a evolução do aluno.
Ao receber este informativo e preencher o formulário, o Aluno está concordando com os termos aqui
apresentados.
Para mais informações:
E-mail: atendimento@ziontechag.com
Site: www.ziontechag.com
Telefone: (62) 99982-8875 - Zamir Anjos
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