INFORMATIVO DO CURSO DE COLONOSCOPIA

LOCAIS E ORIENTADORES DO TREINAMENTO

Doutor Professor Euripedes Barsanulfo Borges dos Reis
CEM DF 17375 CRMGO 19957
 Médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(UFTM), Uberaba-MG no final do ano de 2005.
 Título de Cirurgião Geral pelo Hospital do Servidor Público
Municipal com início em Fev. de 2006 e termino em Fev. 2008.
 Médico Residente em Coloproctologia pelo Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia desde o início de Fev.
de 2008 até Fev. 2009.
 Pós graduado em Cirurgia minimamente invasiva pelo CETREX com início em Março de
2010 até Agosto de 2011.
 Pós graduado em Coloproctologia no Hospital Sirio Libanes –SP com início em Abril de
2011 até Dezembro de 2011.
Treinamento a realizar-se em Águas Lindas de Goiás (deslocamento até o local poderá
ser organizado a partir da hospedagem na Ceilândia)
srproctologia@gmail.com

DURAÇÃO DO TREINAMENTO
Duração de 4 semanas.
Funciona durante todos os meses do ano.
Horário entre 7 as 13 h.
Por hora este treinamento será realizado de Sexta manhã e tarde; sábado pela manhã
segunda manhã e tarde. Mínimo de 5 exames por período.
Para aqueles que quiserem 1 vez por semana a cada mês, as semanas são bem flexíveis
pois a agenda é do aluno.

O CONTEÚDO DO TREINAMENTO
Módulo Colonoscopia: A teoria
Durante os procedimentos o professor irá relatando ao aluno as patologias apresentadas
em cada paciente, capturando as imagens e ao final do procedimento orientando a 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 cólon Doenças divertícular
Diverticulite
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Obstipação – pólipos- tumores- causas anatômicas Cancro color retal
Colites ulcerosas Doença de
Crohn
A prática
O aluno usará de pinça de biopsia para retirada de porção histológica. Aprenderá as
principais manobras para atingir a parte do íleocecal.
Estas manobras requerem muita habilidade pois há riscos de perfurações do intestino bem
como sangramentos intermitentes, neste caso o professor estará demonstrando as técnicas e
os limites dos procedimentos.
Além das técnicas ensinadas nos pacientes, os alunos terão um hands on com: Prática em
manequim para ter habilidade motora.
Polipectomia simulada 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 1 aluno por turma.
A prática durante o treinamento depende da demanda de pacientes do professor para aquele
período do curso.
Certificação assinada pelo médico orientador.

O VALOR DO TREINAMENTO
TOTAL DO CURSO-R$15.000,00
Os alunos interessados em fazer colonoscopia necessitam ter alguns pré-requisitos:
 Que já estejam atuando como médico endoscopista.
 Que tenha habilidades em cirurgia
Alunos que não tenham habilidade nenhuma não recomendamos fazer a colonoscopia
Regra dos custos por semana caso haja desistência ou que seja realizado semanas
alternadas:
Entrada – R$4.500
Semana 1- valor a ser pago R$3.000,00
Semana 2- valor a ser pago R$3.500,00
Semana 3- valor a ser pago R$2.500,00
Semana 4- valor a ser pago R$1.500,00
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.
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Banco para depósito.
Banco do Brasil Ag: 1610-1 c/c: 413362-5
Em nome : Ziontech Ltda CNPJ: 11.960.237/0001-30
HOSPEDAGEM
Sugerimos hospedagem na Ceilândia no Hotel Tower Hotel.
St. N QNN 18 - Ceilândia Sul, Brasília - DF, 72220-181, Brasil +55 61 3033-9191

http://www.brisatowerhotel.com.br/

Regras do Treinamento
Após o depósito favor enviar o comprovante do mesmo.
A data do agendamento será confirmada após envio do comprovante de pagamento.
O treinamento inclui, uso dos equipamentos, não será cobrado aluguel. 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.
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.
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.
Formulário para preenchimento: ver anexo.

3

