
PARTICIPE DIAS 26 E 27 DE MAIO EM LISBOA
DESTINADO A TODOS OS MÉDICOS

geral@gemae.pt

21 796 208 4

www.gemae.pt

21 799 333 8

GRUPO DE ESTUDOS DE MEDICINA

ANTI-ENVELHECIMENTO

Cursos práticos de formação

Modulação Hormonal

DESTINADO A
TODOS OS MÉDICOS

19 E 20 DE MAIO EM LISBOA (Edifício Hifly)

GRUPO DE ESTUDOS DE MEDICINA

ANTI-ENVELHECIMENTO

PREÇO

Parte do valor das inscrições reverte para projectos de 
solidariedade. Iremos contemplar a associação de 
protecção a animais desprotegidos, www.bianca.pt.

Para mais informações:

Apoios:

INSCRIÇÕES EM
www.gemae.pt

325€ 325€

20 MAIO
MÓDULO I

19 MAIO
MÓDULO IV

400€

* Em caso de desistencia será devolvido 50% do valor da inscrição,
se comunicada com 15 dias de antecedência.

*



O objectivo do curso é preparar o médico para a sua prática diária 
clínica no diagnóstico do hipotiroidismo subclínico, e aprofundar o 
seu conhecimento nesta matéria. Dedicado a todos os médicos. 
Saiba porque as análises “normais” não significam que o utente não 
tenha um hipotiroidismo intracelular.
O hipotiroidismo é na grande maioria das vezes não diagnosticado 
dado que as análises podem estar “normais”. Aprenda a ver de uma 
outra forma esta patologia que pode estar  na origem de inúmeros 
distúrbios aparentemente não relacionados.

PROGRAMA DO CURSO
 

4) Testes laboratoriais
e de imagem.
Como interpretar as análises.

11:00 - 11:30h
Co�ee-break e networking 

11:30 - 14:00h 

5) Tratamento hormonal 
a. Diferentes tipos
b. Esquemas 
c. Indicações e contra-indicações 
d. Progressão e como melhor
     potenciar o tratamento
     naturalmente

e. Problemas a resolver

08:00h 
Abertura do Secretariado 

09:00 - 11:00h 
1) O que são hormonas bioidênticas 
(HBI) e as suas vantagens. 
Comparação das HBI com hormonas 
não bioidênticas.

2) Tratamento  da perimenopausa/ 
menopausa com estrogénios e 
progesterona bioidênticos 
   a. Funções dos estrogénios/progesterona 
   b. Efeitos antagonistas e 
complementares 

   c. Diferenças entre progesterona    
xxxprogestinas/progestagénios 

3) Diagnóstico da deficiência
hormonal na mulher 
     a. Sintomas e sinais mais frequentes 
     b. Doenças que surgem por
          deficiência hormonal 
     c. Hormonas e cancro 

Testes laboratoriais
e de imagem.
Como interpretar as análises.

Tratamento hormonal 
a. Diferentes tipos
b. Esquemas 
c. Indicações e contra-indicações 
d. Progressão e como melhor
     potenciar o tratamento
     naturalmente

e. Problemas a resolver

O que são hormonas bioidênticas 
(HBI) e as suas vantagens. 
Comparação das HBI com 
hormonas não bioidênticas.

Tratamento  da perimenopausa/ 
menopausa com estrogénios e 
progesterona bioidênticos 
a. Funções dos estrogénios/
     progesterona 
 b. Efeitos antagonistas e        
xxxcomplementares 
c. Diferenças entre progesterona    
xxprogestinas/progestagénios 

Diagnóstico da deficiência
hormonal na mulher 
a. Sintomas e sinais mais frequentes 
b. Doenças que surgem por
     deficiência hormonal 
c. Hormonas e cancro 

O Hipotiroidismo Subclínico

MÓDULO IV 

19
MAIO

O objetivo do curso é preparar o médico para a sua prática diária 
clínica no que diz respeito à utilização de Hormonas Bioidênticas na 
perimenopausa/menopausa, aprofundando o seu conhecimento 
nesta matéria. Dedicado em particular ao médico de Medicina Geral e 
Familiar e Ginecologista e no geral a qualquer especialidade que lide 
com os problemas da mulher nesta fase delicada da sua vida e muitas 
vezes não identificada e bem orientada. As Hormonas Bioidênticas 
recomendadas são de reconhecidas casas comerciais internacionais, 
não sendo manipuladas. 

PROGRAMA DO CURSO
 

Terapêutica Hormonal
na Perimenopausa e Menopausa

MÓDULO I

20
MAIO

Médica licenciada em Medicina com classificação de Bom com 
Distinção. Especialista em Patologista Clinica desde 1991, pela carreira 
hospitalar e pela Ordem dos médicos, efectuou a sua especialização em 
Medicina Anti-Aging na Hertoghe Medical School, localizada em 
Bruxelas, centro de treino de referência em envelhecimento hormonal 
em toda a Europa e especialização oficial da World Society of Anti- Aging 
Medicine e da International Hormone Society, com great distinction.

Efectuou ainda o treino médico e a certificação em medicina 
anti-envelhecimento pelo Cenegenics, Las Vegas. O Cenegenics foi fundado 
em 1997 e foi a Instituição pioneira no desenvolvimento da medicina 
anti-envelhecimento, sendo uma autoridade mundial reconhecida pela 
sua vasta experiência neste campo. O Cenegenics é afiliado da 
Universidade de Miami, Miller School of Medicine e da Universidade de 
Nevada, School of Medicine, Las Vegas, aonde completou a sua formação 
neste campo.

A Dra Ivone Mirpuri  efectua cursos de formação sobre  modulação 
hormonal há alguns anos e colabora com algumas revistas na elaboração 
de artigos relativos à medicina anti-envelhecimento. Exerce a sua 
actividade clínica nesta área de especialização da modulação hormonal e 
medicina anti-envelhecimento,  há 8 anos, na Clínica Médica Dra Ivone 
Mirpuri em Lisboa.
Acompanha o “state of the art” no que respeita a esta matéria 
frequentando bianualmente reuniões científicas
e congressos mundiais nestas matérias.
É membro da World Society of Anti-Aging Medicine
e Membro da International Hormone Society.
Faz ainda parte da Direcção da Associação 
Portuguesa de Médicos Patologistas 
Clínicos, desde há largos anos.
Fundadora do Grupo de Estudos
de Medicina Anti-Envelhecimento 
(GEMAE - www.gemae.pt), onde 
é a actual presidente. 

Formadora:

Dra. Ivone Mirpuri
Médica Patologista Clínica

10:30 - 11:00h
Co�ee-break e networking

11:30 - 14:00h 
Diagnóstico e tratamento
do hipotiroidismo
• Ecografia

08:30h - 09.00h 
Abertura do Secretariado 

09:00 - 10:30h   

• Clínica
• Tratamento

     •       Alimentação
     •       Intestino
     •       Suplementação
     •       Toxinas
     •       Inter-relação Com Outras Hormonas
     •       Sono
     •       Hormonas Tiróideias

 T4 + T3
 T3
T4

• Doenças frequentemente
   relacionadas com hipotiroidismo
• A amenorreia, SOP, infertilidade
• Doença cardiovascular
• Depressão
• Fibromialgia
• Dores articulares e sistema 
  músculo esquelético
• Complicações eventuais
   e como as resolver

Informação Básica
a. Factores de estimulaçao
     e inibição
b. Deiodidases 1,2 e 3.
     Regulação central e periférica
c. Hipotiroidismo celular.
     Porque as análises pouco ou
     nada nos ajudam

PRÓXIMAS FORMAÇÕES:
Testosterona, uma hormona fundamental

Complementos da Terapêutica Hormonal na mulher


