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Cursos práticos de formação

Modulação Hormonal
4 DE NOVEMBRO

HOTEL IPANEMA PARK - PORTO

Para mais informações:
INSCRIÇÕES EM

www.gemae.pt

PREÇO

PREÇO ESTUDANTES MEDICINA

150€ 150€

4 NOV
MÓDULO V

4 NOV
MÓDULO III

300€

- Especialista em Patologista Clínica desde 1991, pela carreira 
hospitalar e pela Ordem dos médicos

- Especializada em Medicina Anti-Aging na Hertoghe Medical School, 
em Bruxelas - 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. 

- 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. 

-Exerce a sua actividade clínica na Clínica Médica Dra.Ivone Mirpuri, em 
Lisboa (www.draivonemirpuri.pt)

Apoios:

Destinado a médicos e a todos
os profissionais de saúde com

interesse na área

PRÓXIMAS FORMAÇÕES

Complementos Hormonais da Terapêutica
na Perimenopausa/Menopausa

Terapêutica Hormonal na
Perimenopausa/Menopausa

50€  pelos dois módulos
(Lugares Limitados)

Farmácia dos lérigos



Dra. Ivone Mirpuri
Médica Patologista Clínica especialista
em Medicina Anti-Envelhecimento

- Especialista em Patologista Clínica desde 1991, pela carreira 
hospitalar e pela Ordem dos médicos

- Especializada em Medicina Anti-Aging na Hertoghe Medical School, 
em Bruxelas - 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. 

- 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. 

-Exerce a sua actividade clínica na Clínica Médica Dra.Ivone Mirpuri, em 
Lisboa (www.draivonemirpuri.pt)

Dr. Rodrigo Ayoub
Médico especialista em Medicina
Ortomolecular e Anti-Envelhecimento

 - Médico formado pela Universidade do Rio de Janeiro (1997)

- Especialização em Medicina Ortomolecular e Anti-envelhecimento 
pelo Instituto de Medicina Ortomolecular - IMO - RJ - Prof. Hélion Póvoa 
(1994)

- Mestrado em Medicina Estética pela Universidade das Ilhas  Baleares 
Palma de Maiorca ( 1999)

- Pós-Graduação em Medicina e Cirurgia Cosmética pela Universidade 
de Barcelona (2000)

- Presença em diversos cursos e congressos nos últimos 25 anos como 
congressista e palestrante.

- Exerce atividades nestas áreas há 17 anos em Clínica privada em 
Aveiro ( Clínica Body Center) e  há 2 anos no Porto ( Clínica Speciallitá)

O objetivo do curso é fornecer as bases fisiológicas e clínicas para a 
utilização da hormona de crescimento (HGH) no adulto. Dedicado 
aos médicos de todas as especialidades dado a abrangência desta 
hormona na nossa saúde e bem-estar. 

Tratamento dos adultos
com hormona de crescimento

MÓDULO V  | Ministrado por Dra. Ivone Mirpuri 

NOVEMBRO4

14:30 – 15:00
Abertura do Secretariado

15:00 – 17:00
Tratamento do adulto com HGH 

1) Noções básicas 

2) Evidência científica dos benefícios
da HGH nas doenças relacionadas
com o envelhecimento

3) Diagnóstico e tratamento

a. Sinais e sintomas da deficiência 

b. Testes laboratoriais 

c. O tratamento 

17:00 – 17:30
Co�ee break 

17:30 – 19:00
3) HGH: riscos, benefícios e

controvérsias 

4) Problemas a resolver

PROGRAMA DO CURSO
 

15.00H - 19.00H

Testosterona, a Hormona Maravilha!
Utilização no Homem e na Mulher

MÓDULO III  | Ministrado por Dr. Rodrigo Ayoub

NOVEMBRO4

O objectivo do curso é preparar o médico para a sua prática diária clínica 
na utilização de testosterona, a hormona maravilhosa que previne todas 
as causas de risco de mortalidade no homem, e um complemento 
fundamental na saúde da mulher, aprofundando o seu conhecimento 
nesta matéria. Dedicado a todos os médicos que tratem da fase adulta.

09:00 – 09:30
Abertura do Secretariado

09:30 – 11:00
Informações Básicas

- A testosterona e o processo
  de envelhecimento

- A testosterona e a protecção
  da saúde cardiovascular

- Diagnóstico da deficiência na
  mulher (sintomatologia, sinais
  físicos e psíquicos da deficiência
  da testosterona)

- Diagnóstico laboratorial

- Tratamento (indicações, contra-
   - indicações e como o potenciar)

- Follow up e problemas que
  possam ocorrer na prática clínica

11:30 – 13:00
Diagnóstico, tratamento e
resolução de problemas

- Diagnóstico da deficiência no
  homem (sintomatologia, sinais
  físicos e psíquicos da deficiência
  da testosterona)

- Importância do estradiol
  no Homem

- Diagnóstico laboratorial

- Tratamento no homem
  (indicações, contra-indicações
  e follow-up)

- Problemas que possam ocorrer
  e como os resolver

- Testosterona e cancro da
   próstata

PROGRAMA DO CURSO
 

11:00 – 11:30
Co�ee break 

09.00H - 13.00H


