INFORMATIVO DO CURSO DE GASTROENDOSCOPIA

LOCAIS E ORIENTADORES DO TREINAMENTO
Os locais do treinamento como referência:
Doutor Professor Francisco Albino Rebouças Júnior CRM-GO 12.812
Formação em cirurgia
Endoscopia alta e baixa Especialista
em Cirurgia Geral
Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo Professor titular
da Faculdade de Medicina da UFG.
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 Instituto de Medicina Canedo Rua Professor José Francisco Teles, 57 - Jardim de
Todos Os Santos, Sen. Canedo - GO, 75250-000. chicojr3@hotmail.com

Doutor Professor Wilson Moisés de Oliveira Martins CRM GO-6046 Formado
em Medicina pela PUC
Preceptor no Hospital das Clínicas
Cirurgião Geral
Endoscopia alta e baixa
Especialista de cirurgia do sistema gastro digestivo Pós graduação em
cirurgia minimamente invasiva Endoscopista intervencionista.
Ex Diretor Técnico do Hospital de Urgência de Goiania Preceptor de residentes Hospital
das Clinicas em Goiania Professor integrante da equipe de médicos do curso Ziontech
Diretor da Endoscopia Digestiva Alta e Baixa do Hospital Goiânia Leste
wilsonmoises@gmail.com
Doutor Professor Fabrício Gomes de Araújo CRM-GO 6446
Formação em cirurgia
Especialista m Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo
Título de Especialista em Endoscopia alta e baixa pela SOBED
Médico Cirurgião Geral e Médico intensivista da Hospital de Urgências
de Goiânia, 2º Tenente da 2ª Classe da Res. do Quadro Med do
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério do Exército, Médico
Cirurgião Geral Preceptor de Residência da Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia, Staff da Clínica de Cirurgia Geral da Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia, Preceptor da Residência Médica em Cirurgia
Ge da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Médico nas Especialidades de
Gastroenterologia do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de
Goiás, Médico Preceptor do Curso de Medicina da UFG da Universidade Federal de
Goiás, Médico Cirurgião Geral da Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, Médico
Cirurgião Geral, e Servidor Público da Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia,
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Médico Cirurgião Geral Orientador do Curso CIAMS Novo Mundo e Orientador de Estágio
do Curso de Enfermagem da Universidade Paulista.
Professor integrante da equipe de médicos do Curso Ziontech. Local: Hospital São
Silvestre – Aparecida de Goiânia.

DURAÇÃO DO TREINAMENTO
Duração de 4 semanas.
Funciona durante todos os meses do ano.
Horário entre 8 as 14 h.
Segunda a sexta.
Para aqueles que quiserem 1 vez por semana a cada mês, as semanas são bem flexíveis
pois a agenda é do aluno.
A semana é considerada de 5 dias.
O quantitativo de pacientes varia conforme a demanda dos pacientes particulares e do SUS.

O CONTEÚDO DO TREINAMENTO
Módulo Gastroendoscopia;
A teoria:
Durante os procedimentos, o professor irá relatar ao aluno as patologias apresentadas em
cada paciente, capturando as imagens e ao final do procedimento orientando na
descrição das mesmas através do Zscan Software programa de vídeo documentação.
A indicação de livros da SOBED servirá de base para o aluno conhecer as doenças mais
recorrentes.
Doenças do sistema gastro mais recorrentes;
  Enantema de grau normal ou inativa, leve, moderado, grave e difusas
  Úlceras gástricas, erosão aguda, péptica do estômago, piloro
  Úlceras esofágicas, Erosão, esofagite, abscesso do esôfago, refluxo gastro esofágico
divertículo, estenoses, úlceras duodenal
  Hérnias de hiato.
  Anomalias: motilidade esofágica, vasculares Dispepsia, indigestão
  Adenomas benignos, malignos
  Edemas no esôfago, no estômago, no duodeno
A prática;
Fará uso de instrumentos terapêuticos tais como pinças de biopsia para retirada de tecido
histológico, verificar presença de bactéria helicobacter através de teste de urease.
Pinças de corpo estranho, alça de polipectomia, ligadura elástica de varizes esofágicas.
Aprenderá as principais manobras para fazer a entubação 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 ter habilidade motora e Polipectomia
simulada em manequim.
Retirada de corpo estranho simulada em manequim.
Como montar o aparelho de ligadura de banda elástica no endoscópio e simular em
manequim Aula práticas sobre reprocessamentos dos equipamentos.
Aula prática sobre sistemas de vídeo.
Aulas práticas sobre vídeo documentação endoscópica através do Zscan Software. Teoria das
práticas endoscópicas baseado no Atlas de endoscopia da SOBED.
Máximo de 2 alunos por turma.
Prática em pacientes depende da demanda de pacientes do professor.
Certificação assinada pelo médico orientador.
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O VALOR DO TREINAMENTO
TOTAL DO CURSO-R$13.000,00 + R$ 2.000 referente a aluguel dos equipamentos.
Os alunos interessados em fazer endoscopia alta necessitam ter alguns pré-requisitos:
  Que sejam médicos formados e com seu CRM devidamente inscrito.
Regra dos custos por semana caso haja desistência ou que seja realizado semanas
alternadas:
Entrada: R$ 3.900
Semana 1- 2.100,00 quando iniciar
Semana 2- valor a ser pago R$3.000,00
Semana 3- valor a ser pago R$2.500,00
Semana 4- valor a ser pago R$1.500,00
O valor do aluguel do equipamento deverá ser pago até ao término do curso na conta
Ziontech.
A vaga e a data de planilha só serão garantidas após sinal de confirmação.
O pagamento será antecipado da seguinte forma:
30 % do valor a ser depositado para confirmar a vaga 70 % no início da semana do
treinamento ou para semanas alternadas conforme divisão acima.
No caso de semana mensal o sinal será descontado da primeira semana e o depósito da
subsequente deverá ser adiantado.
Uma vez agendado a data na planilha, o pagamento do sinal deverá ser pago
imediatamente, caso contrário não nos responsabilizamos caso outro aluno venha pedir a
data e pagar.

Banco para depósito.
Banco do Brasil Ag: 1610-1 c/c: 413362-5
Em nome : Ziontech Ltda CNPJ: 11.960.237/0001-30
HOSPEDAGEM EM GOIANIA
Goiânia é uma cidade muito tranquila, com uma base hoteleira muito boa, preços
variados, comida farta a preços acessíveis.
Trânsito flui bem, não padecendo como outras capitais de retenção do tráfico, tudo muito
próximo a capital, aeroporto, hotéis e os locais aonde acontecerão o treinamento.
Hotéis próximo ao treinamento.
Em Senador Canedo: Senador Plaza Hotel, Avenida Dom Manoel, Quadra 78, Lote 01, s/n
- Res. Morada do Bosque II, Sen. Canedo - GO, 75250-000.
Próximo ao Hospital Goiânia Leste aproximadamente 300 ms Biss Inn
Hotel hotel de 3 estrelas
Endereço: Avenida Anhangüera, 2913, Setor Universitário, Goiânia - GO, 74610-010 Telefone:
(62) 4005-0800

Regras do Treinamento
Após o depósito favor enviar o comprovante do mesmo.
A data do agendamento será confirmada após envio do comprovante de pagamento.
Há a cobrança de aluguel pelo uso dos equipamentos.
Caso haja desistência, o Aluno deverá informar com pelo menos 3 semanas de
antecedência, neste caso o dinheiro da garantia da data será devolvido, Fora disto,
poderemos:
1- Submeter aos professores o assunto para ser negociado outra data.
2- Depender de vaga na planilha para outro agendamento.
3- Multa de 20 % do valor adiantado.
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Fica a direção do curso a prerrogativa de alocar os alunos a equipe de médicos parceiros
antes do curso e no momento do treinamento caso por força maior, o professor tenha de
se ausentar por motivos pessoais. Neste caso, poderemos realocar o aluno com outro
preceptor da equipe sem que o aluno perca a qualidade do treinamento.
Caso não possa comparecer a alguma das datas já previamente acordadas e agendadas
favor avisar com 2 semanas de antecedência para viabilizar colocar outro aluno no lugar.
Senão avisar com antecedência ou se simplesmente não aparecer na data agendada será
cobrado uma multa de R$1.000 pelo não comparecimento para cobrir alguns custos.
Só poderá se inscrever médicos formados com seu devido CRM, caso haja falsidade
ideológica a direção se encarregará de comunicar as autoridades competentes e o aluno
será desligado do curso imediatamente.
Não será aceito alunos que esteja em fase final de faculdade sem o devido CRM.
Cada aluno tem uma habilidade e o professor do treinamento avaliará e orientará os
procedimentos de acordo com esta habilidade inicial do aluno.
A entrega do certificado será realizado quando tudo estiver quitado. Nenhum outro custo
será cobrado.
Hospedagem, transporte e refeição é de responsabilidade do aluno.
Para outros detalhes, falar com Zamir Anjos 62 99828875.
Ao receber este informativo e preenchimento do formulário o aluno concorda com os
termos aqui informados.

