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SOBRE O CURSO 

Trata-se de um curso “hands-on” de cápsula endoscópica destinado a internos e 

especialistas de gastrenterologia que pretendam iniciar ou aperfeiçoar esta técnica. O 

número máximo de formandos será de quinze dado que a estrutura do curso é 

eminentemente prática, com apresentação de casos clínicos a que cada um dos formandos 

acede no computador que lhe está atribuído, com discussão orientada por especialistas. O 

corpo docente será constituído por especialistas do Serviço de Gastrenterologia do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra e de outros serviços de gastrenterologia nacionais 

com larga experiência na realização desta técnica. 

 

INSCRIÇÃO 

A inscrição é gratuita e está limitada a 15 vagas. 

O pedido de inscrição, onde deverá constar o nome completo, a instituição de origem, o 

estatuto profissional e o contacto telefónico, deve ser enviado para o seguinte endereço 

de mail: dirgastro@chuc.min-saude.pt 

 

 

 

PROGRAMA 

 

9:00 – Sessão de boas vindas e introdução 

09:15 - História da cápsula endoscópica  

09:30 - Indicações para endoscopia por cápsula  

09:45 - Introdução ao “Rapid Reader”  

10:00 - Caso prático - demonstração do software 

 
10:30 – “Coffee break” 
 

11:00 - Como ler um vídeo de endoscopia de cápsula do intestino delgado  

11:15 - Como ler um vídeo de endoscopia de cápsula do cólon  



11:30 - Casos práticos - lendo vídeos normais 

12:15 - Cápsula endoscópica na hemorragia digestiva  

12:30 - Casos práticos - lendo vídeos de hemorragia digestiva 

 

13:15 – Almoço 

 

14:30 - Endoscopia por cápsula na doença de Crohn  

14:45 - Casos práticos - lendo vídeos de doença de Crohn 

 

15:30 – “Coffee break” 

 

16:00 - Cápsula do cólon na vida real  

16:15 - Casos práticos - lendo vídeos de cápsula do cólon 

17:00 - Solução de problemas em cápsula endoscópica - como evitá-los? Como resolver? –  

17:15 - Casos práticos - casos reais de problemas durante a endoscopia da cápsula 

18:00 - Encerramento e observações  

 

 


