IV CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ABRAN DE NUTROLOGIA EM
PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
19 de Maio de 2.017 (sexta-feira) – 8 às 19h com intervalo de almoço
Local: Hotel Travel Inn The World – R. Gomes de Carvalho, 1.005 - Vila Olímpia / São
Paulo-SP
► Público alvo: Médicos
► Ministrantes: Dr. Fernando Bahdur Chueire
Médico especialista em Nutrologia pelo HCFMRP-USP e pela ABRAN
Médico assistente na Divisão de Nutrologia do HCFMRP-USP
Diretor científico do departamento de Cirurgia Bariátrica da ABRAN
► Objetivos: Facilitar e colocar os médicos em condições de identificar, tratar, orientar
e acompanhar seus pacientes em condutas nutrológicas no pré e pós operatório de
cirurgias bariátricas;
► Pontuação: O curso fornece pontuação para a prova de título de especialista em
Nutrologia da ABRAN;
► Certificado: O certificado do curso será entregue ao final do curso;
► Vagas: Como se trata de um curso de capacitação, o número de vagas é limitado,
sendo que o preenchimento se dará por ordem de chegada das inscrições;
► Material fornecido aos alunos: 01 apostila para cada aluno inscrito no curso, em preto
e branco, cópia xerográfica encadernada em espiral, contendo os slides utilizados nas
aulas, sendo 03 slides por página e espaço para anotações ao lado de cada slide;
► Investimento: O preço total do curso, incluindo aulas, apostila, referências
bibliográficas é de R$1.950,00 através de depósito bancário em conta de: Chueire
Clínicas Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 03.500.508/0001-47 - Banco do Brasil,
Agência: 0269-0, Conta corrente: 37.126-2; Para sócios quites da ABRAN é oferecido
o desconto de 10%(R$1.755,00); O pagamento deverá ser efetuado por depósito
bancário e favor enviar o comprovante e ficha escaneados por e-mail aos cuidados da
secretária Roseane Martin(roseane@abran.org.br); Havendo dúvidas quanto à
inscrição ou informações adicionais, favor entrar em contato com Roseane
(roseane@abran.org.br ou Tel: (17)3523-9732. COMO EXISTEM DESPESAS
QUITADAS ANTECIPADAMENTE, UMA VEZ EFETIVADA A INSCRIÇÃO, ELA NÃO
PODERÁ SER CANCELADA E NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
PELO ALUNO.

IV CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ABRAN DE NUTROLOGIA EM
PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
19 de Maio de 2017 (sexta-feira) – 8 às 19h com intervalo de almoço
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR
Introdução
-Regulamentação e portarias sobre cirurgia bariátrica
-Indicações
-Contra-indicações
Preparo pré operatório
-Seleção de pacientes
-Exames
-Avaliações
Rotina de funcionamento de um centro de cirurgia bariátrica
-Equipe
-Ambulatório
-Internação
Pós operatório recente
-Hospitalar
-Após alta hospitalar
Acompanhamento ambulatorial
-Avaliações
-Manejo no pós operatório
Casos clínicos
Avaliação e encerramento

OBS: A programação científica preliminar poderá sofrer alterações, se houver
necessidade, de acordo com o ministrante responsável pelo curso.

