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Importância da simulação na Medicina de Reprodução • Dr. Luis Vicente08.40

Abertura• Prof. Roberto Marci - Presidente & Prof. Pedro Xavier - Vice-presidente08.30

Miomas e fibromatose uterina: impacto no futuro das técnicas de PMA • Prof. Roberto Marci09.40

Coffee break e discussão10.00

Almoço (em sala) / continuação do Treino com simuladores - colheita de ovócitos
e transferência de embriões

13.00

Treino com simuladores - colheita de ovócitos e transferência de embriões10.30

Discussão e conclusões14.30

Sala Dona Maria

PickUpSim™ TransferSim™

PickUpSim™ é uma solução inovadora e precisa para a 
simulação do procedimento de colheita de ovócitos no 
contexto da procriação medicamente assistida, em que é usado 
um sistema de retorno de força e um monitor ecográfico 
virtual.

TransferSim™ é um simulador inovador de alto desempenho 
projetado para melhorar aptidões clínicas e psicomotoras 
associadas à transferência ecoguiada de embriões.

Os simuladores

A colheita de ovócitos e a transferência de 
embriões são procedimentos fundamentais no 
âmbito das técnicas de procriação medicamente 
assistida (PMA). A formação em medicina da 
reprodução tende a padronizar as situações 
clínicas, mas não pode perder de vista as 
características individuais da mulher, pelo que há 
que manter o espírito critico, particularmente 
quanto às suas limitações.
 
A simulação é uma ferramenta de treino para 
profissionais de saúde, que permite colocar em 
prática determinados procedimentos, com 
particular importância para os de maior risco, 
que podem ser repetidos várias vezes de modo a 
melhorar o desempenho e aprender conforme 
as diferentes curvas de aprendizagem.

Os simuladores de colheita de ovócitos e de 
transferência de embriões permite realizar um 
programa de treino padronizado e seguro. 
PickUpSim™ é composto por um monitor de 
ecógrafo, equipado com uma sonda transvaginal 
de ultra-sons que permite varrimentos em secções 
transversais e longitudinais, e um pedal que 
simula a aspiração folicular, em casos clínicos 
reais com o recurso a imagens e sensação de 
resistência dos tecidos à passagem da agulha de 
punção.

PickUpSim™ atinge um alto nível de realismo. 
TransferSim™ é um simulador inovador de alta 
fidelidade do procedimento de transferência 
ecoguiada de embriões, projetado para a 
melhoria das aptidões clínicas e psicomotoras.

O curso teórico-prático, as sessões de simulação 
e a discussão de casos clínicos contam com a 
participação de especialistas em fisiopatologia da 
reprodução e técnicas de PMA.
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